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Abstract
More people are starting to consider municipal strategic energy planning as important for the conversion of
the energy system. But how to ensure that the municipal strategic energy planning is working towards the
national goals and that the planning is coordinated? This is the motivation for the problem formulation in this
Master Thesis;
Which barriers should be overcome for the implementation of municipal strategic energy
planning and how to create a solid organisational foundation that ensures that the national
goals are reached through a coordinated effort?
The problem is investigated through a case study “MIDT-Energistrategi”. The analyses are based on a literature study of the municipals in Region Midtjylland’s energy plans and through an interview study of eight
municipalities, Region Midtjylland and Energinet.dk.
Through the analysis there are a number of barriers identified. The project report results in a number of recommendations for further work with strategic energy planning. The most significant recommendations are;
-

Strategic energy planning should be a prescribed task for the municipals.
There should be a setup created around strategic energy planning with a controlling, a coordinating
and an operational level. The coordinating level should have a central role in coordinating the national goals with the municipal planning and also facilitate cross municipal cooperation’s.
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Forord
Dette speciale er udarbejdet af specialestuderende Louise Krog Jensen og Martin Therkildsen på kandidatuddannelsen Sustainable Energy Planning and Management ved Aalborg Universitet. Specialet er udarbejdet i
perioden 3. februar til 4. juni 2014.
Specialets problemstilling udspringer af, at Danmark står midt i en omstilling af energisystemet til at være
baseret på vedvarende energikilder. Denne omstilling skal ske gennem strategisk energiplanlægning, som
endnu ikke er et fuldt udviklet koncept. Specialet springer derfor ind midt i denne udviklingsproces og fremhæver en række barrierer, som der bør tages hånd om, hvis udbredelsen af strategisk energiplanlægning i
kommunerne skal lykkedes. Yderligere opstiller specialet et bud på, hvordan et organisatorisk setup omkring
strategisk energiplanlægning bør være, hvis der skal sikres en afbalancering mellem nationale målsætninger
og lokale interesser og forhold.
Når specialet nævnes gennem rapporten, benævnes det ”specialet” for at sikre en klar differentiering fra andre rapporter, som omtales gennem specialet. Referencer er angivet efter Harvard metoden. På vedhæftede
CD, findes Appendiks C – F. Liste over appendiksenes indhold, findes i forlængelse af indholdsfortegnelsen.
Flere personer har været inde over udarbejdelsen af specialet i form af sparring, vejledning og villighed til at
opstille til interviews. Der skal derfor gives en varm tak til disse personer;












Karl Egeriis Krogshede, Klimakoordinator i Energibyen, Skive Kommune
Louise Langbak Hansen, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland
Jørgen Krarup, Energiplanlægger, Energinet.dk
Uffe Vinther Kristensen, Energi og Klimakoordinator, Samsø Kommune
Susanne Skårup, Klimakoordinator, Skanderborg Kommune
Henning Donslund, Sekretariatsleder, Ringkøbing-Skjern Kommune
Thomas Dejbjerg Pedersen, Klimakoordinator, Aarhus Kommune
Jette Lehrmann Harlund, Kommune, lokal og varmeplanlægger, Odder Kommune
Peter Didriksen, Varme og Energiplanlægger, Horsens Kommune
Rasmus Trangbæk Kjærsgaard, Civilingeniør, Viborg Kommune
Karl Sperling, Vejleder for specialet, Adjunkt, Institut for energiplanlægning, Aalborg Universitet

7|Side

Indholdsfortegnelse
1

2

3

4

5

6

Problemanalyse ........................................................................................................................................11
1.1

Vejen mod et 100 % vedvarende energisystem ................................................................................11

1.2

Strategisk energiplanlægning ...........................................................................................................12

1.3

MIDT-Energistrategi som case for strategisk energiplanlægning ....................................................14

1.4

Problemformulering og rapportstruktur ...........................................................................................16

1.5

Relation til anden forskning .............................................................................................................18

1.6

Afgrænsning .....................................................................................................................................18

Teoretisk udgangspunkt ...........................................................................................................................21
2.1

Implementering af politik .................................................................................................................21

2.2

Kommunernes handlemuligheder med strategisk energiplanlægning ..............................................23

2.3

Rollefordeling i strategisk energiplanlægning..................................................................................26

Metode ......................................................................................................................................................33
3.1

Videnskabsteoretisk tilgang .............................................................................................................33

3.2

Research Design ...............................................................................................................................33

3.3

Data- og vidensindsamling ...............................................................................................................34

3.4

Databehandling.................................................................................................................................38

Status for kommunal strategisk energiplanlægning..................................................................................41
4.1

De nationale rammer for energiplanlægningen ................................................................................41

4.2

Vurdering af nuværende kommunale energiplandokumenter ..........................................................44

4.3

Opsamling ........................................................................................................................................54

Barrierer for strategisk energiplanlægning ...............................................................................................57
5.1

Forståelsen af strategisk energiplanlægning .....................................................................................57

5.2

Styrker og svagheder ved strategisk energiplanlægning i kommunerne ..........................................59

5.3

Udfordringer ved strategisk energiplanlægning i kommunerne .......................................................61

5.4

Rammerne for strategisk energiplanlægning ....................................................................................64

5.5

Politiske barrierer for strategisk energiplanlægning .........................................................................65

5.6

Vekslende afgifter ............................................................................................................................65

5.7

Kompetencer ....................................................................................................................................66

5.8

Opsamling ........................................................................................................................................68

MIDT-Energistrategi projektet .................................................................................................................71
6.1

Region Midtjyllands overvejelser i forhold til MIDT-Energistrategi...............................................71

6.2

Kommunernes incitament for deltagelse i MIDT-Energistrategi .....................................................71

6.3

Forventninger til output af MIDT-Energistrategi .............................................................................72

9|Side

6.4

Energinet.dk’s inddragelse i strategisk energiplanlægning ............................................................. 74

6.5

Opsamling........................................................................................................................................ 76

7

Rollefordeling i strategisk energiplanlægning ......................................................................................... 79
7.1

Niveauer i strategisk energiplanlægning ......................................................................................... 79

7.2

Rollefordeling .................................................................................................................................. 81

7.3

Opsamling........................................................................................................................................ 86

8

Diskussion og anbefalinger...................................................................................................................... 89
8.1

Strategisk energiplanlægning........................................................................................................... 89

8.2

Grundlag for tværkommunalt samarbejde i MIDT-Energistrategi .................................................. 96

9

Konklusion............................................................................................................................................... 97

10 Bibliografi .............................................................................................................................................. 101
Appendiks A: Mødereferat ............................................................................................................................ 109
Appendiks B: Eksempel på interviewguide til kommuner ............................................................................ 113

CD:
Appendiks C – Matrix over indhold i kommunale energiplaner
Appendiks D – Transskribering af interview med Kommuner
Appendiks E – Transskribering af interview med Region Midtjylland
Appendiks F – Transskribering af interview med Energinet.dk

10 | S i d e

Problemanalyse

1

Problemanalyse

Dette kapitel argumenterer for behovet for udvikling af strategisk energiplanlægning, som en del af vejen
mod et 100 % vedvarende energisystem. Igennem kapitlet præsenteres specialets forståelse af strategisk
energiplanlægning samt casen, som specialets undersøgelse tager udgangspunkt i. Dette leder til, at problemformuleringen opstilles. I kapitlet præsenteres specialets struktur, relation til anden forskning og afgrænsning
ligeledes.

1.1 Vejen mod et 100 % vedvarende energisystem
Der er i gennem en årrække været fokus på, at udledningen af CO2-emmisioner skal nedbringes, hvis ikke
der skal opstå store klimatiske problemer. I takt med dette fokus er der opstået en erkendelse af, at energisystemet fremadrettet skal bestå af vedvarende energikilder, i stedet for at været afhængigt af store mængder
fossile brændsler. (Lund, et al., 2013).
Med energiaftalen af 22. marts 2012 blev et næsten samlet Folketing enige om en række målsætninger og
handlinger, der skal støtte visionen om et 100 % vedvarende energisystem i 2050. Gennem energiaftalen er
der opnået enighed om en række initiativer for perioden 2012-2020, der skal sikre at energisystemet i 2020
når følgende delmål (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2012 (a)):
-

Bruttoenergiforbruget reduceres med 12 %.
35 % af energiforbruget er dækket af vedvarende energi.
Produktionen fra vindmøller udgør knap 50 % af det danske elforbrug.

Omstillingen af energisystemet til primært at bestå af vedvarende energikilder betyder, at der skal ske en
ændring i den måde, der energiplanlægges på. Det er især vigtigt at være opmærksom på, at integrationen af
100 % vedvarende energi ikke kun handler om at udskifte de fossile brændsler, men at det i høj grad også
handler om demand side management og anvendelsen af flere forskellige og mere lokale ressourcer. Dette
betyder, at kommunernes lokale kendskab er vigtigt for energiplanlægningen. (Lund, et al., 2013).
I CEESA(Coherent Energy and Environmental System Analysis) rapporten fra 2011 påvises det, at det er
teknisk muligt med en tilfredsstillende samfundsøkonomi, at omstille det danske energisystem. I hovedscenariet vil det kræve, at det samlede energiforbrug sænkes med 45 % frem mod 2050, mens energiproduktionen hovedsageligt forventes at være baseret på vind og biomasse samt solenergi. (Lund, et al., 2011). Et
energisystem baseret på 100 % vedvarende energikilder kan dog ikke alene nås gennem fokus på energieffektiviseringer, energibesparelser og installation af vedvarende energiteknologier. Helt centralt står bl.a. følgende problemstillinger:
-

-

Både vind- og solenergi er kendetegnet ved at være fluktuerende energikilder, der kun kan anvendes,
når de er til stede. Dvs. at energikilden ikke direkte kan lagres, men skal konverteres, hvis forbrug
skal forskydes fra produktion. De fremtidige store kapaciteter af anlæg, der konverterer fluktuerende
energi stiller store krav til fleksibelt forbrug, og andre former for integration af fluktuerende energikilder. (Lund, 2007).
Transportsektoren er i dag næsten 100 % baseret på fossile brændsler. I en fossilfri fremtid vil sektoren i stedet skulle baseres på energi fra biomasse eller de fluktuerende energikilder. (Lund, 2007).
Biomasse er en begrænset ressource. At anvende biomasse til energiformål skal ske under afvejning
af behovet for biomasse til mad og foder. Derudover kan biomassemængden blive reduceret ved
yderligere fokusering på økologisk og bæredygtig anvendelse af arealerne. (Lund, et al., 2011).
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-

-

Den eksisterende infrastruktur skal medtænkes i udviklingen af systemet. F.eks kan naturgasnettet
anvendes til distribution af opgraderet biogas i forbindelse med lokal håndtering af fluktuerende
energi. (Dyrelund, Anders; Lund, Henrik, 2010).
Den voksende andel af vind- og solenergi vil sænke behovet for elproduktion på
kraft(varme)værkerne, hvorved driftsøkonomien på værkerne presses. Det er dog nødvendigt at bibeholde opreguleringskapacitet i nogle kraftvarmeværker for i sammenhæng med udenlandske forbindelser at sikre forsyningen. (Dyrelund, Anders; Lund, Henrik, 2010).

Hvor et fossilt energisystem er kendetegnet ved, at brændslerne (kul, olie og gas) er kemisk stabile og derfor
relativt problemfrit kan transporteres til forbrugsstedet (Illum, 2012), er udfordringen med vind- og solenergi, at elektriciteten skal produceres, hvor arealerne og ressourcerne er til rådighed. Hvad angår biomasseressourcerne er der stærk interesse for, at ressourcerne anvendes lokalt. Derfor vil det fremtidigt danske energisystem i langt højere grad end i dag bestå af små decentralt placerede energiproducerende værker. Det medfører et større behov for, at inkludere lokale interessenter i planlægningsprocessen, hvorfor kommunerne får
en central rolle i implementeringen af det fremtidige energisystem. Kommunernes arbejde kræver dog at der
fra centralt sted fastsættes retningslinjer for udbygningen af energisystemet således, at det sikres, at kommunernes planlægning understøtter den nationalt ønskede udvikling. (Sperling, et al., 2010).
Som energiplanlægningen hidtil har fundet sted, kan det være svært for kommunerne at holde styr på, hvilke
energitiltag og projekter, der finder sted i kommunen, da opgaverne som indgår under energiplanlægning
varetages af forskellige afdelinger. Det er altså ikke kun en person eller afdeling, som arbejder med energiplanlægningen. (Lund, et al., 2013). Dette kan være et problem i forhold til at sikre den mest hensigtsmæssige energiplanlægning i kommunerne. Region Midtjylland og regionens kommuner beskriver også kommunernes nuværende energiplanlægning som en spredt og ukoordineret energiplanlægning med risiko for fejlinvesteringer og suboptimeringer samt ineffektiv udnyttelse af de begrænsede energiressourcer i regionen
(Region Midtjylland, 2013 (a)).
En problemstilling for omstillingen af energisystemet er, hvordan der sikres en effektiv koordinering mellem
udviklingen af el-, varme- og transportsektorerne (Lund, et al., 2011). Her er et afgørende punkt samarbejdet
mellem myndighederne med ansvar for udviklingen af de enkelte sektorer.

1.2 Strategisk energiplanlægning
Gennem de seneste år har flere centrale aktører i energiplanlægningen påpeget et behov for strategisk energiplanlægning i kommunerne. I klimakommissionens rapport ”Grøn Energi – vejen mod et dansk energisystem
uden fossile brændsler” fremhæves et behov for at opstille rammer i lovgivningen, der sikre, at der foretages
en langsigtet strategisk energiplanlægning kommunalt såvel som tværkommunalt. Den strategiske energiplanlægning skal omfatte vurderinger af muligheder for reduktion af energiforbrug samt planlægning af
fremtidig forsyning. (Klimakommissionen, 2010).
På nuværende tidspunkt kan strategisk energiplanlægningen bedst betegnes som en åben og kompleks proces
under udvikling, hvor der løbende kommer nye inputs til udviklingen af konceptet. En arbejdsgruppe bestående af bl.a. Energistyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL) udgav i 2010 et oplæg til kommunal
strategisk energiplanlægning. Heri lægges der vægt på, at kommunernes strategiske energiplanlægning skal
have fokus på fleksibilitet og energieffektivitet, hvilket skal ske ved, at kommunerne fremover ikke blot
planlægger for kollektiv varmeforsyning, men også for energibesparelser, fjernkøling og vedvarende energianlæg til individuelle forsyning. (Energistyrelsen, 2010). Dvs. en udvidelse af varmeplanlægningen med fokus på fleksibilitet.
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Sidenhen har Energistyrelsen udgivet to vejledninger til kommunerne angående strategisk energiplanlægning. I den seneste er formålet væsentligt bredere og dækker nu forsyning og forbrug i alle sektorer, som det
ses af nedenstående citat.
”Strategisk energiplanlægning i kommunerne (SEP) handler om at tænke langsigtet. Kommunen
kan via den strategiske planlægning bidrage til en langsigtet udvikling hen mod en fossilfri energiforsyning og andre kommunale og nationale klima- og energimålsætninger. SEP omfatter alle
former for energiforbrug og energiforsyning i alle sektorer (husholdninger kommunal og anden
offentlig service, privat service, fremstillingsvirksomhed, transport).” (Energistyrelsen, 2013, p.
7).
Det udvidede fokus for strategiske energiplanlægning er central eftersom kommunerne også har mulighed for
at påvirke udviklingen her, selvom de ikke har samme styring over udviklingen indenfor disse sektorer som
de har indenfor varmesektoren. Derudover lægges der i vejledningen også vægt på, at strategisk energiplanlægning skal fokusere på at aktivere de lokale energiressourcer. (Energistyrelsen, 2013)
I vejledningen lægges der op til, at strategisk energiplanlægning ikke blot er udarbejdelse af en plan for den
fremtidige udvikling af energisystemet, men derimod er en omfattende proces, der skal sikre inddragelse af
interessenter. Allerede fra projektets opstart er det afgørende, at processen omkring strategisk energiplanlægning forankres internt i kommunen, således at planen koordineres med kommunens øvrige planlægning,
og der skabes forståelse omkring de langsigtede resultater. Ligeledes skal forsyningsselskaber, erhvervslivet
og borgerne inddrages i processen, da de er vigtige aktører i forbindelse med den endelige implementering af
planen. Endeligt er det vigtigt at opbygge et samarbejde med andre kommuner med henblik på erfaringsdeling, men også for at udveksle planer, strategier og data, hvorved risikoen for kommunal suboptimering kan
mindskes. Det tværkommunale samarbejde er centralt for at undgå negative konsekvenser af administrative
grænser, der ikke følger grænserne i energisystemet. I vejledningen påpeges det, at interessenterne med fordel kan inddrages både i kortlægnings- og analysefaserne for at få en succesful implementering.
(Energistyrelsen, 2013).
Definitionen af strategisk energiplanlægning har vægt på det tværsektorielle. Dette betyder at der inddrages
flere forskellige afdelinger eller områder (Ordbogen A/S, 2014). Når begrebet tværsektoriel benævnes i specialet i forbindelse med strategisk energiplanlægning betyder det, at der tages højde for samspillet mellem
produktionen og forbruget af energi, energibesparelser samt ressourcehåndtering. Ydereligere, at der i arbejdet med disse fire aspekter i energiplanlægningen inddrages de forskellige sektorer, som har en indvirkning
på energiområdet. Disse sektorer er bl.a. transportsektoren, varmeforsyningen, elsektoren, industrien, affaldshåndtering og arealplanlægning.
Specialets forståelse af strategisk energiplanlægning følger Energistyrelsens definition. Derudover lægges
der særlig vægt på, at den strategiske energiplanlægning også skal omhandle aktivering af de lokale energiressourcer samt tværkommunalt samarbejde.
I klimakommissionens rapport emfaseres det, at den strategiske energiplanlægning skal inddrages i kommunernes fysiske planlægning af arealanvendelsen (Klimakommissionen, 2010). Det er i tråd med KL’s og
Energistyrelsens ønske om, at kommunerne udarbejder de strategiske energiplaner i sammenhæng med revisionen af kommuneplanen, således der kan opnås synergieffekter med kommunernes øvrige aktiviteter. Hvis
den strategiske energiplan udarbejdes samtidigt for alle kommuner vil der endvidere være mulighed for, via
samarbejde, at opnå tværkommunale synergieffekter. (Energistyrelsen, 2010), (Energistyrelsen, 2013). Hvis
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de strategiske energiplaner, som der lægges op til, skal anvendes som administrationsgrundlag, vil det medføre et krav om, at der foretages en strategisk miljøvurdering af planerne (Miljøministeriet, 2013 (a)).
Det er fortsat frivilligt for kommunerne at udarbejde strategiske energiplaner. Staten har ønsket at understøtte
kommunernes arbejde med strategiske energiplaner ved at udarbejde to vejledninger. Den første vejledning
udkom i 2012 og omhandler kortlægningsmetoder, og skal hjælpe kommunerne med at få overblik over særligt el- og varmeforsyningen. I oktober 2013 blev anden vejledning udgivet med formålet at vejlede i opstilling af energiscenarier og identificering af handlemuligheder. Det er målet, at de to vejledninger sikrer ensartethed i projekter om strategisk energiplanlægning. Endelig skal vejledningerne ikke betragtes som fuldendte, men som et første udkast i en dynamisk proces, og de skal derfor opdateres efterhånden som erfaringer
opbygges. (Energistyrelsen, 2013).
Med energiaftalen af marts 2012 har regeringen afsat en pulje på 19 mio. kr. til at fremme partnerskaber om
energiplanlægning mellem lokale virksomheder, kommuner og energiselskaber. Yderligere skal midlerne
også være med til at fremme samspillet mellem kommunernes, regionernes og statens indsatser.
(Energistyrelsen, Ukendt (a)). Puljen på de 19 mio. kr. er blevet fordelt over to ansøgningsrunder, hvor i alt
12 projekter bliver støttet over projektperioden løbende fra 1. januar 2014 til udgangen af juni 2015. (KL,
2014).

1.3 MIDT-Energistrategi som case for strategisk energiplanlægning
Et af de 12 projekter er ”MIDT∙Energistrategi – Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner”,
hvilket er et samarbejde mellem alle 19 kommuner i Region Midtjylland, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, 13 energiselskaber, Samsø Energiakademi, Innovationsværkstedet for Biomasse(ABP/INBIOM),
Dansk Fjernvarme, Region Midtjylland, samt en række øvrige aktører. Odder og Ikast-Brande kommuner
tilsluttede sig dog først projektet sent i processen. (Region Midtjylland, 2013 (a)).
Kommunerne i Region Midtjylland har vidt forskellige forudsætninger for omstillingen af energisystemet. I
øst ligger Aarhus Kommune, der i 2013 alene husede 25 % af regionens befolkning (Region Midtjylland,
2013 (b)). Aarhus er samtidig en del af det østjyske bybånd, som er en fællesbetegnelse for en række mellemstore byer i nærhed til Aarhus. Her ligger Silkeborg, Skanderborg, Randers og Horsens kommunerne, der
alle har en befolkningstæthed på over 100 indbyggere per kvadratmeter (Region Midtjylland, 2013 (b)). Den
høje befolkningskoncentration i denne del af regionen medfører et stort energiforbrug. Det øvrige Region
Midtjylland er i langt højere grad kendetegnet som landdistrikter med enkelte mellemstore byer som Viborg,
Herning og Holstebro. Grundet den lavere befolkningstæthed er energitætheden også lavere i disse dele af
regionen.
Både vind- og biomasseressourcerne er i høj grad geografisk adskilt fra forbruget. Det betyder, at hvis bykommunerne skal forsynes med vedvarende energi, er de afhængige af, at ressourcerne i landkommunerne
udnyttes. Såfremt vindmøller og anlæg til behandling af biomasse betragtes som lokale gener, står landkommunerne med nogle svært håndterbare opgaver. Omvendt kan projekterne også understøtte den lokale udvikling. Derudover kræver en massiv udbygning af vindmøllekapaciteten, at der investeres i teknologier til integration af fluktuerende energi. Der er altså behov for at støtte kommunerne, og specielt landkommunerne,
med at skabe udviklings- og ejerskabsmodeller for vedvarende energiteknologier, inklusiv integrationsteknologier, der sikre, at den samfundsmæssigt bedste udvikling også er interessant for den enkelte kommune.
Kommunerne i Region Midtjylland er fra 2007 begyndt at udarbejde energiregnskaber, som opdateres hvert
andet år, hvormed kommunerne kan følge med i deres udvikling på området. Yderligere har Region Midtjylland i 2012 fået udarbejdet en systemteknisk analyse af mulighederne for at dække 50 % af regionens brutto14 | S i d e
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energiforbrug med vedvarende energi i 2025. Tilsammen danner dette et godt fundament for arbejdet med
projekt MIDT-Energistrategi. I forbindelse med opstarten af projektet er der afholdt en række temamøder
med kommunerne om emnerne; Fremtidens energisystem, energieffektivisering, transport, vindmøller, gas,
biomasse, varmeforsyning samt organisering og finansiering (Region Midtjylland, 2013 (c)). Formålet med
MIDT-Energistrategi projektet er, at (Region Midtjylland, 2013 (a), p. 2):
”bidrage til omstillingen af vores energisystem til et fleksibelt og energieffektivt system på vedvarende energi ved at:
-

opbygge viden, udarbejde fælles strategier og koordinere energiplanlægningen på tværs af kommuner og energiaktører i det midtjyske område,
arbejde med omstillingen i både by- og landkommuner, samt
sikre koordinering mellem stat, region og kommuner af indsatsen på energiområdet.”

Regionens kommuner er inddelt i tre fokusgrupper med emnerne (Region Midtjylland, 2013 (a)):
-

-

Det østjyske bybånd: Her ligger fokus på omstillingen af kollektiv el- og varmeforsyning i områder
med centrale kraftvarmeværker. Her er de centrale problemstillinger fleksibilitet og begrænset anvendelse af biomasse til opvarmning.
Det vestjyske ressourceområde: Fokusset i gruppens arbejde er på optimering af anvendelsen af de
lokale ressourcer. Det skal ske med fokus på ressourcegrundlaget og ressourceprioriteringen.
Det åbne land: Med udgangspunkt i omstillingen af de mindre bysamfund og individuelle forbrugere er de centrale problemstillinger energieffektivisering og ressourceprioritering.

Det er meningen, at projektet skal ende ud med at der udarbejdes tre koordinerede strategiplaner, som varetager de tre fokusområder og skalerer resultaterne op på hele regionen. Yderligere skal der udarbejdes en
samlet syntese, som på baggrund af resultaterne i strategiplanerne skal fremhæve løsningerne på de omstillingsudfordringer, som det er lykkedes at løse undervejs i projektperioden. Yderligere skal projektet ligeledes
lede til identificering af nye tværgående samarbejder mellem energivirksomheder, kommuner og andre aktører. (Region Midtjylland, 2013 (a)).
Med MIDT-Energistrategi har Region Midtjylland sammen med regionens kommuner og en række andre
aktører taget fat i arbejdet med kommunal strategisk energiplanlægning. Gennem projektet skabes der mulighed for et tværkommunalt fokus i energiplanlægningen, ligesom der sættes fokus på det fremtidige behov
for energieffektivisering, fleksibilitet og ressourceprioritering.
Allerede inden Region Midtjylland og kommunerne startede samarbejdet omkring strategisk energiplanlægning, havde flere af kommunerne udarbejdet strategiske energiplaner inden for egne kommunale grænser.
Idet der hidtil ikke har været noget krav til kommunerne om, at de skal anvende strategisk energiplanlægning, er der som nævnt ingen bindende retningslinjer for, hvordan der skal arbejdes med dette. Det bevirker,
at der er stor forskel på, hvordan kommunerne har grebet arbejdet med strategisk energiplanlægning an. Derfor må det formodes, at der vil være en variation i kvaliteten af kommunernes planer, som muligvis kan skabe usammenhæng i den samlede energiplanlægning.
En af styrkerne ved MIDT-Energistrategi er som nævnt, at projektet vil forsøge at samle energiplanlægningen på tværs af kommunegrænserne i regionen, med henblik på at skabe helhed i planlægningen. Der kan
argumenteres for, at det er godt at udvide de geografiske grænser for områderne, der energiplanlægges for,
men på samme tid kan der stilles spørgsmålstegn ved, om ikke blot der skabes en ny kunstig afgrænsning for
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planlægningen, hvorved der vil ske suboptimeringer inden for et større område. Eftersom målet er, at energiplanlægningen skal sikre den nationalt set bedste udvikling, er det relevant at undersøge, om regionerne er de
rette til at binde energiplanlægningen sammen.
Projektet MIDT-Energistrategi skal som sagt forsøge at samle energiplanlægningen i Region Midtjylland,
hvilket i projektperioden faciliteres af Region Midtjylland. Regionen er som organisation uden beføjelser til
at styre energiplanlægningen, hvilket betyder, at regionen måske ikke besidder kompetencerne til at varetage
denne opgave. Yderligere er det uvist om regionen efter projektperioden udløber, og den færdige strategi for
energiplanlægningen i regionen foreligger, stadig vil kunne påtage sig rollen som bindeled mellem kommunerne, i gennemførelsen af den strategiske energiplanlægning eller om planlægningen igen falder tilbage til
de enkelte kommuner, hvor samarbejdet med andre kommuner igen kan være i fare for at blive nedprioriteret.

1.4 Problemformulering og rapportstruktur
I forbindelse med omstillingen af energisystemet er der en række udfordringer, der skal løses. De tekniske
løsninger er i høj grad til stede, men de kræver løsning af en række planlægningsmæssige og organisatoriske
problemstillinger, der bl.a. drejer sig om integrering af fluktuerende energi, bæredygtig anvendelse af biomasse, udskiftning af drivmidler til transport, fremtidig udnyttelsen af den eksisterende infrastruktur m.m.
Fra flere sider peges der på, at kommunal strategisk energiplanlægning spiller en central rolle for at løse problemstillingerne. Dette skal ske som en samlet planlægning for al energiforsyning og –forbrug, der langsigtet
opfylder de kommunale og nationale målsætninger.
I forbindelse med en sådan planlægning er der en række problemstillinger, der er relevante at analysere. Dette speciale går ikke dybere i planlægningen af de enkelte tekniske løsninger. Strategisk energiplanlægning er
fortsat et nyt koncept, der er under udvikling. Der er ikke vedtaget faste rammer for, hvem, der har hvilket
ansvar, og der stilles ej heller krav til kommunerne om, at de skal udarbejde strategiske energiplaner. Disse
ubesvarede problemstillinger er specialets motivation for at undersøge, hvordan organiseringen af strategisk
energiplanlægning bør være for at sikre, at de kommunale strategiske energiplaner koordineres og opfylder
de nationale målsætninger for udvikling af energisystemet. Det leder til specialets problemformulering:
Hvilke barrierer skal overkommes for implementeringen af kommunal strategisk energiplanlægning samt hvordan skabes der et solidt organisatorisk grundlag herfor, som sikrer, at de
nationale målsætninger opfyldes gennem en koordineret indsats?
Spørgsmålet går således på, at identificere et organisatorisk setup, der kan sikre, at den kommunale strategiske energiplanlægning foregår koordineret og opfylder de nationale målsætninger. Dette sikres ved, at der
skabes et organisatorisk grundlag, som skaber klarhed over aktørernes roller og indbyrdes forhold i energiplanlægningen. Barrierer er de udfordringer aktørerne står overfor, for succesfuldt at kunne implementere
strategisk energiplanlægning i kommunerne.
For at skabe et vidensgrundlag for at analysere problemstillingen præsenteres i Kapitel 2 specialets teoretiske
ramme samt den planlægningsmæssige kontekst, hvilket fører til opstillingen af fire teser. Gennem afprøvningen af teserne opbygges viden om emnet, hvilket leder til besvarelsen af problemformuleringen. De fire
teser lyder således:
-

Tese 1: Kommunernes nuværende energiplaner afgrænser sig til kommunernes skal-opgaver og følger ikke specialets definition af strategisk energiplanlægning.
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-

Tese 2: Der findes ikke en fælles forståelse af konceptet strategisk energiplanlægning blandt aktørerne i energiplanlægningen.
Tese 3: Der er ikke i MIDT-Energistrategi dannet et tilstrækkeligt fundament for et succesfuldt samarbejde gennem en afstemning af forventningerne partnerne imellem.
Tese 4: Strategisk energiplanlægning skal organisatorisk finde sted gennem tre niveauer, jf. Figur
2-2, der sikrer sammenhæng mellem nationale målsætninger og lokale forhold.

De fire teser afprøves gennem et casestudie af MIDT-Energistrategi ved en undersøgelse af kommunernes
energiplaner samt en interviewundersøgelse. De metodiske overvejelser er yderligere diskuteret i Kapitel 3.
I Kapitel 4, 5, 6 og 7 analyseres det indsamlede data fra energiplanerne og interviewene med henblik på at
afprøve hver af de fire teser. Derudover diskuteres det, hvorfor teserne underbygges eller ej, hvilket leder til
identificeringen af en række barrierer for implementeringen af strategisk energiplanlægning. Endelig diskuteres disse barrierer i Kapitel 8 med henblik på at opstille en række anbefalinger, hvorved problemformuleringen besvares. Endelig konkluderes der på specialet i Kapitel 9.
Figur 1-1 viser et
strukturdiagram over specialet.
Projektstruktur

Kapitel 2
”Teoretisk udgangspunkt”
Teori og metode
Kapitel 3
”Metode”

Kapitel 4
”Status for kommunal strategisk
energiplanlægning”
Kapitel 5
”Barrierer for strategisk
energiplanlægning”
Analyser
Kapitel 6
”MIDT-Energistrategi projektet”
Kapitel 7
”Rollefordeling i strategisk
energiplanlægning”

Kapitel 8
”Diskussion og anbefalinger”
Resultater
Kapitel 9
”Konklusion”

Figur 1-1: Strukturdiagram. Egen illustration.
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1.5 Relation til anden forskning
I det følgende præsenteres to videnskabelige arbejder, der omhandler strategisk energiplanlægning. Det sker
for at redegøre for, hvordan disse artikler er blevet anvendt i specialet, samt hvordan specialet adskiller sig
fra artiklerne.
Centralisation and decentralisation in strategic municipal energy planning in Denmark (Sperling, et
al., 2010):
Artiklen påviser, at der blandt kommunerne er stor velvillighed til at arbejde med energiplanlægningen, men
at der er behov for central koordinering af kommunernes indsats. Dette speciale søger at skabe en organisatorisk struktur, der netop kan koordinere kommunernes indsats, således at de nationale målsætninger opfyldes.
Derudover har artiklens undersøgelsesmetode også virket som inspiration for undersøgelsen af de kommunale energiplaner. Artiklen bygger på en undersøgelse af energiplaner fra 11 af de danske kommuner, der er
kendt for aktivt at arbejde med energiplanlægning. Her er energiplanerne analyseret ved at opstille en matrix
med tiltag, der, ifølge IDA’s Klimaplan 2050, skal gøres for at omstille energisystemet. I dette speciale analyseres energiplanerne fra alle kommunerne i Region Midtjylland, hvorved undersøgelsen inkluderer ambitiøse såvel som ikke ambitiøse kommuner. Specialets matrix er opstillet ud fra at dække tiltagene i energiaftalen samt elementerne i strategisk energiplanlægning.
Strategic Energy Planning in the Öresund Region (Lund, et al., 2013):
Rapporten har undersøgt rammerne for kommunal strategisk energiplanlægning i tre svenske og tre danske
kommuner med henblik på, at lave anbefalinger for det videre arbejde med strategisk arbejde. Rapporten
fremkommer bl.a. med en række forslag til områder, hvor landene kan lære af hinandens praksisser. Derudover anbefaler rapporten, at regionerne får en koordinerende rolle i den strategiske energiplanlægning, med
ansvar for at facilitere samarbejde mellem kommunerne.
Specialet konkluderer ligeledes, i en uafhængig undersøgelse, at regionerne har en central rolle på det koordinerende niveau, hvorved anbefalingen, om at give regionerne en koordinerende rolle, underbygges. Yderligere fastsætter specialet nogle klare opgaver, som er koblet til aktørerne på det koordinerende niveau, såvel
som for aktørerne på det styrende og det operationelle niveau.
Specialet adskiller fra de ovenstående videnskabelige arbejder ved, at undersøgelsen i specialet har fokus på,
at undersøge, hvordan et bredt udvalg af kommunerne forholder sig til strategisk energiplanlægning. Herunder om de i dag arbejder med strategisk energiplanlægning, men også hvilke udfordringer de konkret ser i
forhold til, at de skal kunne varetage strategisk energiplanlægning på et lokalt niveau. Specialet går altså et
skridt dybere end de tidligere arbejder og bidrager derfor til et mere nuanceret billede af udfordringerne omkring strategisk energiplanlægning. Yderligere er konceptet strategisk energiplanlægning blevet videreudviklet siden de tidligere arbejder, hvorfor det i dette speciale er væsentligt ikke kun at betragte foregangskommuner på energiområdet, men derimod at betragte det brede spektrum af kommuner.

1.6 Afgrænsning
Specialets problemformulering henvender sig til organiseringen af strategisk energiplanlægning. Det betyder,
at der er fokus på, hvordan der skabes de rette organisatoriske rammer for at planlægningen for omstillingen
af energisystemet koordineres både vertikalt mellem Staten og Kommunerne samt horisontalt kommunerne
imellem. Dette sker med særligt fokus på myndighederne og de myndighedsnærer organisationer. Af ressourcemæssige årsager er det valgt ikke at inkludere brancheforeninger, virksomheder, forsyningsselskaber
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m.v. i interviewundersøgelsen, hvorfor deres holdning til organiseringen og rollefordelingen ikke er undersøgt. Denne afgrænsning betyder, at aktører med stor teknisk forståelse ikke er inkluderet i specialet, hvorfor
nogle organisatoriske problemstillinger omkring tekniske forhold muligvis ikke identificeres og behandles.
Yderligere er det i specialet valgt at lave en afgrænsning fra at inkludere overstatslige aktører i undersøgelsen, hvorfor der ikke er kigget nærmere på de direktiver, der er kommet fra EU’s side, ligesom EU’s rolle
heller ikke er central i specialet diskussion af organiseringen.
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2

Teoretisk udgangspunkt

Dette kapitel har til formål, at redegøre for specialets teoretiske ramme samt at opstille de fire teser, der afprøves gennem specialet. Det er specialets argument, at en omstilling af energisystemet til dels kan ske gennem teknologi- og sektorlovgivning, men at den rette styring gennem lovgivningen kræver en organisering af
hele energisektoren, der understøtter den rette kommunikation aktørerne imellem.
Specialet ser, at implementering af politik i dag, i høj grad, sker gennem netværksstyring med udgangspunkt
i Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen samt Maarten Hajer og Hendrik Wagenaars forståelsesramme. Derefter redegøres der for kommunernes rolle i energiplanlægningen i dag samt med en reference tilbage
til 80’ernes varmeplanlægning, hvilket leder til opstilling af de fire teser, der danner rammen for specialets
analyser.

2.1 Implementering af politik
Visionen om et energisystem baseret på 100 % vedvarende energi er en politik, der er vedtaget af Folketinget, men selve den politiske vedtagelse af en politik betyder ikke i sig selv, at denne politik efterfølgende
bliver til virkelighed. Det er blot den første fase i processen. Anden fase, selve implementeringen af politikken, sker ved at give myndigheder eller organisationer ansvaret for at politikken iværksættes. En del af beslutningen om den implementerende organisation drejer sig også om valg af myndighed(er). Groft opstillet
står valget mellem en stærkt hierarkisk implementeringsmodel, hvor centraliserede myndigheder varetager
implementeringen, og en mere netværksstyret model, hvor implementeringen varetages af decentraliserede
myndigheder i form af kommunerne. Der har historisk set været stor tradition for i Danmark, at lade kommunerne varetage en stor del af opgavevaretagelsen. Det er sket ud fra argumenter om, forvaltningen af opgaverne i højere grad kan udføres med respekt for de lokale forhold og i højere grad under indflydelse af
lokale borgeres interesser. Derudover argumenteres der for, at placeringen af forskellige myndighedsopgaver
ved kommunerne skaber mulighed for at koordinere opgaverne på tværs. (Winter & Nielsen, 2008).
Spørgsmålet om central eller decentral placering af ansvaret for implementeringen falder ind i en diskussion
om top-down kontra bottom-up. Ved anvendelse af en top-down model sikres, gennem en stærk hierarkisk
organisering, en høj grad af styring og kontrol med implementeringen af politikken, og at den frembringer de
tilsigtede resultater. På den anden side står bottom-up modellen, der argumenterer for, at den reelle implementering af politik i forhold til borgere og virksomheder i høj grad foregår gennem lokale netværk af lokale
myndigheder, myndigheder indenfor de berørte lovgivningsområder samt lokale virksomheder. (Winter &
Nielsen, 2008).
Hajer og Wagenaar (2003) påpeger, at samfundet har udviklet sig til et netværkssamfund, hvilket betyder, at
politik i vigende grad implementeres hierarkisk, men derimod gennem netværksstyring. Netværkene er oftest
midlertidige og uformelle organiseringer, der arbejder for, via en bottom-up tilgang, at løse de problemstillinger politikken adresserer.
Argumenterne for netværksstyring går bl.a. på at overkomme de begrænsninger, der ligger i hierarkisk styring. Ved særligt vanskelige politiske problemstillinger, har det vist sig, at den klare adskillelse mellem offentlige myndigheder og private beslutningstagere gør det svært at nå beslutningstagerne. I modsætning til
hierarkisk styring dikterer netværksstyringen ikke løsninger på problemstillingerne, men udvikler løsninger
gennem interaktion og kommunikation mellem aktører med interesse for problemstillingen. Det være sig
offentlige organisationer, virksomheder, borgere m.v.. Det betyder, at politikken ikke blot implementeres af
aktørerne, der er involveret i politikformuleringen og den administrative implementering af politikken, men
også af de aktører, der efterfølgende påvirkes af politikken. (Hajer & Wagenaar, 2003).
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Hajer og Wagenaar (2003) argumenterer for, at netværksstyringen kan virke som et planlægningsmæssigt
kaos, men at dette er en betingelse for at opnå de bedste løsninger. Det skyldes, at netværksstyringen gør
aktørerne til entreprenører, der arbejder for at løse problemstillingen, og ikke blot bliver struktureret af topdownstyringen. Det gøres dog samtidigt klart, at myndighederne også fortsat er en vigtig aktør i netværksstyringen. (Hajer & Wagenaar, 2003).
Ulemperne ved netværksstyrings er derimod, at centraladministrationen i langt mindre omfang har kontrol
over, hvordan politikken implementeres og i hvilket omfang det sker (Winter & Nielsen, 2008). Derudover
kan der være store ressourcemæssige forskelle på aktørerne i netværkene, hvilket kan medføre konflikter
aktørerne imellem, hvorved implementeringen hæmmes (Hajer & Wagenaar, 2003).
Omstillingen af energisystemet er en sådan vanskelig politisk problemstilling, der kræver handlinger fra
mange myndigheder, men som også kræver ændret adfærd af virksomheder og borgere. Der er fra politisk
side taget stilling til, hvad den overordnende problemstilling er, men løsningen er endnu ikke identificeret.
Processen omkring strategisk energiplanlægning kan betragtes som skabelsen af en netværksstyring, der skal
lede til, at energisektorens aktører med fælles indsats finder løsningen for omstillingen af energisystemet.
For at en politik implementeres succesfuldt i en netværksstyring er det ikke en absolut nødvendighed at politikken og de deltagende partneres mål er de samme, det væsentlige er dog at deres interesser er konvergerende, hvilket betyder, at samme middel skal kunne anvendes til at opnå forskellige mål. (Winter & Nielsen,
2008). Hvis det ikke er tilfældet, kan interesserne konvergeres gennem økonomiske incitamenter, hvor Staten
f.eks. går ind og giver økonomisk støtte på et område, for at fremme aktørernes incitament for, at lave tiltag
på området. (Winter & Nielsen, 2008).
Organisationers interesser i middel og mål, kan være hæmmende overfor implementeringen af en politik.
Disse konflikter opstår især igennem, at både private og offentlige organisationer ofte også varetager andre
interesser, samtidig med at de skal efterkomme lovgivningen. Gennem tid opbygger offentlige organisationer
og personalegrupper ofte deres egen faglige opfattelse af, hvilke opgaver de skal varetage, samt hvordan de
skal løses. Det er ikke givet, at disse substantielle mål ændres ved vedtagelse af ny lovgivning eller politik,
eller ved et stift i den politiske ledelse. (Winter & Nielsen, 2008).
Med energiaftalens pulje til fremme af partnerskaber om energiplanlægning mellem de forskellige myndigheder, lokale virksomheder og energiselskaber lægges der op til, at energipolitikken skal implementeres gennem en sådan bottom-up baseret netværksorganisering. Det at der er afsat en pulje til at støtte etableringen af
frivillige netværk, er en måde for staten at skabe konvergerende interesser for energiplanlægningen blandt
aktører i lokale netværk. Denne måde at samle aktørerne på, kan jf. ovenstående betyde, at nogle organisationer deltager i netværket på trods af, at deres mål ikke er de samme som den politik, de arbejder på at indføre. Det er derfor vigtigt, at der skabes bevidsthed om rammerne for at skabe et succesfuldt samarbejde.
Et samarbejde mellem forskellige parter kan både skabe muligheder og barrierer for den fagpersonlige udvikling (Hermansen, et al., 2013). Dette betyder i forhold til specialet, at samarbejdet mellem aktørerne i
MIDT-Energistrategi projektet, både kan have positive og negative konsekvenser for de enkelte parters udvikling. Det er derfor væsentligt, at der er en anerkendelse mellem de forskellige aktører samt en anerkendelse af aktørernes forskelligheder, hvis et samarbejde skal have et succesfuldt udfald (Hermansen, et al., 2013).
Det er væsentligt, at alle parterne i samarbejdet kan se en nytte i at samarbejde om opgaven (Winter &
Nielsen, 2008), og yderligere også at de forskellige parter i et samarbejde er tydelige i kommunikationen om,
hvad de ønsker af et givent samarbejde. Samtidig med dette, er det centralt, at parterne også er lydhøre overfor de andres ønsker i samarbejdet. (Hermansen, et al., 2013). Dette er især centralt, hvis et samarbejde skal

22 | S i d e

Teoretisk udgangspunkt

lykkedes, da graden af social kapital har stor betydning for udfaldet af et samarbejde. Dette betyder, at jo
mere tillid, der er imellem de enkelte aktører, jo bedre vil samarbejdet være. (Winter & Nielsen, 2008).

2.2 Kommunernes handlemuligheder med strategisk energiplanlægning
En af de centrale udfordringer for kommunerne i arbejdet med strategisk energiplanlægning er, at de har vidt
forskellige muligheder for at påvirke beslutninger indenfor forskellige sektorer. Groft sagt kan mulighederne
deles op i to grupper; handlinger som myndighed og handlinger som beslutningstager, herunder også påvirkning af andres beslutninger.
Gennem myndighedsrollen har kommunerne mulighed for, under rammerne af gældende lovgivning, at udarbejde planer for sektoren og efterfølgende administrere på denne baggrund. I kommunerne er de mange
myndighedsroller ofte placeret i forskellige forvaltninger i kommunerne. Det betyder, at indsatserne indenfor
de forskellige sektorer ikke nødvendigvis koordineres. Kommunerne har dog mulighed for at opsøge synergieffekter sektorerne imellem med udgangspunkt i internt samarbejde i kommunen.
Anderledes ser det ud med de handlinger, der er koblet til beslutningstagere. Beslutningstagere er de aktører,
der konkret skal foretage investeringerne, som f.eks. boligejere, der energirenoverer boligen. Kommunerne
har selv rollen som beslutningstagere, når det kommer til driften af deres egen virksomhed ligesom de også
har noget at skulle have sagt som beslutningstager i de kommunale forsyningsselskaber. Kommunerne er dog
blot én blandt mange beslutningstagere indenfor energiområdet. De enkelte hus- og virksomhedsejere tager
beslutning for energianvendelsen i deres egne bygninger, ligesom projektmagere beslutter om de vil opstille
vindmøller eller bygge biogasanlæg. Fælles for beslutningstagerne er, at de kun kan tage beslutninger indenfor de rammer, der er sat af lovgivning og relevante myndigheder. Kommunerne er myndighed for visse sektorer, hvor især varmeforsyningen og arealplanlægningen står centralt i forhold til omstillingen af energisystemet. Strategisk energiplanlægningen er et værktøj, som kommunerne kan anvende til at skabe helhed i
kommunens tilgang til energiplanlægning og på den baggrund kommunikere den samlede kontekst til beslutningstagerne. I den forbindelse er det en central opgave for kommunerne at skabe fælles mål med beslutningstagerne, og derved få skabt forudsætningerne for et succesfuldt implementeringsarbejde.
Hvad angår elforsyningen er Klima-, Energi og Bygningsministeriet øverste myndighed, hvilket dog i praksis
varetages af Energistyrelsen (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2013 (a)). Derudover er Energinet.dk
ansvarlige for, at sikre balance mellem produktion og forbrug af el således, at forsyningssikkerheden på elnettet opretholdes. Langsigtet har Energinet.dk ansvar for, at der laves de rette investeringer i transmissionskapacitet og balanceringskraft således, at forsyningssikkerheden opretholdes på trods af, at andelen af el produceret af fluktuerende energikilder øges (Energinet.dk, 2013).
Også for transportsektoren ligger flere af de markante handlinger udenfor kommunernes myndighedsopgaver. Kommunerne har dog, som nævnt ovenfor, mulighed for gennem arealplanlægningen at fremme anvendelse af kollektiv transport og skabe gode forhold for cyklisme. Derimod er det staten, der fastsætter afgifter
på biler, og derved har mulighed for at tilskynde folk til at vælge biler med lavere brændstofforbrug eller
som anvender grønne drivmidler. Det betyder, at valget af transportmiddel i høj grad er bestemt af den enkelte person eller virksomhed under indflydelse af de nationale rammer, der sættes på området via bl.a. registreringsafgiftsloven (Skatteministeriet, 2014).
I Energistyrelsens vejledning til strategisk energiplanlægning påpeges det, at kommunerne bærer fire forskellige kasketter, med hvilke de kan være med til at spare på energien, effektivisere og omstille til vedvarende
energikilder (Energistyrelsen, 2013, p. 32).
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”Kommunen som virksomhed
Kommunen som planlægnings- og godkendelsesmyndighed
Ejer af forsyningsselskaber
Partnerskaber, facilitering og oplysning af borgere”

Kommunen som virksomhed
I 2007 indgik kommunerne en frivillig aftale med det daværende Transport- og Energiministeriet, der forpligter kommunerne til at gennemføre energibesparelser i egne bygninger, hvis tilbagebetalingstiden er kortere end fem år (KL; Transport- og energiministeriet, 2007). Hermed bliver det krævet af kommunerne, at de
forholder sig til mulighederne for at opnå energiforbedringer i egen drift.
Kommunerne er i sig selv store virksomheder med mange ansatte, en stor mængde bygninger og en stor
transportflåde. Derved er kommunerne også selv store energiforbrugere, der har mulighed for dels at opnå
betydelige besparelser, dels at gå foran som et godt eksempel for kommunens borgere og derved præsentere
borgerne for handlinger til mindre CO2-udledning (Energistyrelsen, 2013). Som eksempler på tiltag som
kommunerne kan gøre, kan nævnes afprøvning af elbiler i kommunens transportflåde, investering i solcelleanlæg på bygningernes tage. Disse aktiviteter er dog ikke skal-opgaver for kommunerne.

Kommunen som planlægningsmyndighed
På energiområdet er kommunerne først og fremmest myndighed for kollektiv varmeforsyning. Det betyder,
at kommunerne skal behandle og godkende projektforslag til kollektive forsyningsanlæg. Det skal ske efter
varmeforsyningsloven, hvori formålet lyder således (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2011):
” § 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.” (Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet, 2011)
Godkendelsen skal altså først og fremmest ske på baggrund af projekts samfundsøkonomiske betydning.
Derudover lægges der i loven også vægt på, at varmeforsyningen skal understøtte produktion af både el og
varme. (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2011). Kommunernes myndighedsrolle for varmeforsyningen betyder, at kommunerne har direkte indflydelse på udviklingen indenfor fjernvarme såvel som naturgasområdet. Kommunerne har yderligere mulighed for at påbyde et varmeforsyningsselskab at udarbejde og
gennemføre specifikke projekter (Energistyrelsen, 2013). Yderligere er det muligt for kommunen at vedtage
tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning (Energistyrelsen, 2013).
Kommunerne er også myndighed for arealplanlægningen, hvilket bl.a. indeholder at planlægge for placeringen af tekniske anlæg (Miljøministeriet, 2013 (b)). Der stilles krav om, at kommunerne i kommuneplanen
opstiller retningslinjer for placeringen af vindmøller og fælles biogasanlæg i kommunen. Til at understøtte
dette arbejde er der blevet nedsat et vindmølle- og et biogasrejsehold, der skal vejlede kommunerne.
(Naturstyrelsen, Ukendt) (Miljøministeriet, 2013 (b)).
Gennem arealplanlægningen har kommunerne også mulighed for at påvirke transportområdet. Det kan ske
ved i lokalplanerne at stille krav om opstilling af el-ladestandere (Energistyrelsen, 2013), hvorved infrastrukturen i højere grad understøtter valg af elbiler. Derudover kan byerne planlægges således, at de i højere grad
understøtter brug af cykel og kollektiv transport samt begrænser privatbilisme (Energistyrelsen, 2013). Yderligere er kommunerne planmyndighed for affaldshåndtering og spildevandshåndtering (Miljøministeriet,
2012) (Miljøministeriet, 2007).
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Udførelserne af forpligtigelserne indenfor de forskellige sektorer som kommunerne er myndighed for, er at
betegne som skal-opgaver og derfor opgaver, der er obligatoriske for kommunerne at varetage.

Kommunen som ejer af forsyningsselskaber
Mange kommuner ejer eller er medejer af varmeselskaber, naturgasselskaber, elselskaber, kollektive transportselskaber, affaldsselskaber og spildevandsselskaber. Det giver kommunerne mulighed for at påvirke selskabernes beslutninger og derved søge, at der arbejdes i den ønskede retning. Herved har kommunerne mulighed for bl.a. at medvirke til, at den kollektive transport anvender grønne drivmidler, eller at kollektiv
transport styrkes for derved at mindske privatbilismen. Gennem kommunernes ejerskab i virksomheder indenfor forskellige sektorer kan kommunerne også være med til, at sikre, selskaberne i højere grad arbejder
med udgangspunkt i et tværsektorielt fokus (Energistyrelsen, 2013). Disse opgaver bunder i kommunernes
myndighedsopgaver, og det påkrævede omfang af opgaven som (med)ejer af forsyningsselskaberne peger
derfor først og fremmest tilbage til de krav, der stilles til myndighedsforvaltningen.

Partnerskaber, facilitering og oplysning af borgere
Udover kommunernes mange handlemuligheder som virksomhed, myndighed og ejer af forsyningsselskaber
er der også en række områder, hvor kommunerne ikke har direkte indflydelse på beslutningerne. Det gælder
bl.a. privat- og virksomhedstransport, forbruget i private husstande, energiforsyning og forbrug i virksomheder. På disse områder kan kommunerne forsøge at påvirke aktørerne gennem oplysning om mulige initiativer
og ved at fremvise kommunen som et forbillede. (Energistyrelsen, 2013).
Kommunerne kan også indgå i partnerskaber med eksterne aktører og derved facilitere, at de øvrige aktører
bliver bevidste om deres muligheder. Det kan f.eks. ske ved at initiere et samarbejde mellem lokale håndværkere og energiselskaber om energirenovering og derved gøre det lettere for boligejere og virksomheder at
foretage energiforbedringer. Andre tiltag kommunerne kan gøre er, at tage kontakt til virksomheder og facilitere at de udarbejder mobilitetsplaner for deres ansatte for derved at mindske privatbilismen.
(Energistyrelsen, 2013).
Kommunerne har ingen beføjelser for elforsyningen og heller ingen beføjelser, der indebærer at integrere
vindenergien. Ligeledes kan kommunerne heller ikke stille krav om optimal udnyttelse af lokale ressourcer i
deres varmeplanlægning. Disse fokuspunkter kan kommunerne derimod sætte fokus på i de strategiske energiplaner og forsøge at adressere via partnerskaber med relevante aktører. Kommunernes arbejde med at facilitere partnerskaber og processer er ikke en kommunal skal-opgave, men en opgave kommunerne frivilligt
kan vælge at engagere sig i.

Tese om kommunernes nuværende energiplanlægning
Med strategisk energiplanlægning er målet, at energiplanlægningen skal ske som en samlet planlægning på
tværs af sektorer. Energistyrelsens vejledning lægger i høj grad op til, at det er kommunerne, der skal lave
denne planlægning. Det betyder følgelig, at kommunerne skal lave en planlægning, der strækker sig ud over
de sektorer, som kommunerne selv er myndighed for.
I og med at kommunernes skal-opgaver med tilknytning til energiplanlægningen hovedsageligt omhandler
kollektiv varmeplanlægning, arealudlægning til vindmøller og biogasanlæg samt kommunen som virksomhed, bygger dette speciale på en tese om, at kommunernes hidtidige energiplaner i høj grad begrænser sig til
at inddrage disse områder. Derimod holder kommunerne sig fra at planlægge for et samlet energisystem, der
jf. specialets definition på strategisk energiplanlægning også indeholder fokus på industri, transport, anvendelse af lokale ressourcer, samspil mellem sektorer samt sammenhængen med nabokommunernes planlæg-

25 | S i d e

Strategisk energiplanlægning – Et koncept under fortsat udvikling

ning. På baggrund af disse overvejelser opstilles følgende tese omkring kommunernes nuværende energiplaner;
Tese 1: Kommunernes nuværende energiplaner afgrænser sig til kommunernes skal-opgaver og følger ikke
specialets definition af strategisk energiplanlægning.
Denne tese danner udgangspunkt for analysen af kommunernes nuværende energiplanlægning i Kapitel 4.
Her analyseres det yderligere, i hvilket omfang de kommunale energiplaner spiller sammen med de nationale
målsætninger for energiområdet.

Tese om kommunernes forståelse af strategisk energiplanlægning
Der kan argumenteres for, at det er nødvendigt, at kommunerne såvel som andre aktører i energiplanlægningen opnår en fælles forståelse af, hvad strategisk energiplanlægning er, for at der arbejdes målrettet mod et
nationalt ønskeligt resultat. Som allerede beskrevet, er strategisk energiplanlægning et koncept under fortsat
udvikling. Vejledningerne er meget åbent formuleret, og fortæller hvad en strategisk energiplan kan indeholde og ikke, hvad der skal indgå. Den endnu løse formulering hænger formentligt også sammen med, at strategisk energiplanlægning endnu blot er et planlægningsværktøj, som det foreslås kommunerne at anvende,
men som der ikke er krav om, at de skal anvende. Disse elementer kan være med til at skabe en uvished om,
hvad strategisk energiplanlægning egentligt er. Dette leder til udformningen af specialets anden tese.
Tese 2: Der findes ikke en fælles forståelse af konceptet strategisk energiplanlægning blandt aktørerne i
energiplanlægningen.
Tesen danner udgangspunkt for analysen i Kapitel 5, hvor det undersøges, hvordan respondenterne forstår
strategisk energiplanlægning samt hvilke udfordringer, de ser i forbindelse med arbejdet med strategisk
energiplanlægning i kommunerne.

2.3 Rollefordeling i strategisk energiplanlægning
Med den hidtidige planlægning er forskellige institutioner myndighed for forskellige sektorer, hvilket har
betydet, at planlægningen med betydning for energiområdet har været stærkt sektoropdelt med risiko for, at
ressourcerne ikke udnyttes effektivt. For nogle sektorer er ansvaret placeret i kommunerne, mens centraladministrationen har myndighed for andre sektorer. Dele af energiplanlægningen drejer sig om forhold, der
ikke er begrænsede af administrative grænser. Folk transportere sig dagligt på tværs af landet og elnettet er
styret af Energinet.dk, men forbundet med store dele af Europa.
Det er derfor et spørgsmål, om kommunerne er de rette til at planlægge for det samlede energisystem, eller
om det er opgave, som bør varetages af centraladministration. Muligvis drejer det sig om, at opbygge en organisatorisk struktur, der kan sikre den rette sammenhæng mellem de nationale målsætninger og de lokale
forhold samt kan overkomme de administrative grænser. Spørgsmålet er så, hvordan en sådan organisatorisk
struktur skal udformes. Her kan det være interessant at se tilbage på erfaringerne fra 80’ernes varmeplanlægning for at drage paralleller til datidens omstilling.

Parelleler til 80’ernes varmeplanlægning
Den nationale målsætning, om at det danske energisystem i 2050 alene er baseret på vedvarende energikilder
(Regeringen, 2012), indebærer en markant omstilling af energisystemet. En lignende markant omstilling af
energisystemet var nødvendig i slutningen af 1970’erne, hvor målet var at begrænse Danmarks afhængighed
af importeret olie (Moe, 1987). Derfor blev den første varmeforsyningslov vedtaget i 1979 med formålet at
skabe en varmeforsyning, som ikke var afhængig af olie. Dette skulle gøres gennem opbygningen af et fler-
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strenget energisystem, som skulle være grundlæggende for etablering af store, nye nationale og regionale
kollektive varmeforsyningssystemer. Disse systemer skulle forsynes gennem enten fjernvarme eller individuel naturgas. (Energistyrelsen, 2010). Denne form for planlægning var et meget centraliseret planlægningssystem, hvor alle tre myndighedsniveauer, stat, de daværende amtskommuner og kommuner, var indblandet i
beslutningsprocesserne. (Energistyrelsen, 2010).
Varmeforsyningsloven af 1979 blev begyndelsen på en ny offentlig energiplanlægning. Planlægningen kunne gennem varmeforsyningsloven inddeles i tre faser, hvor kommunerne er aktører på de to første. I første
fase af varmeplanlægningen var kommunernes opgave, at:
”kortlægge det eksisterende varmebehov, de anvendte opvarmningsmetoder og energimængder.
Kommunerne skulle desuden lave et skøn over fremtidige varmebehov og opvarmningsmuligheder.” (Energistyrelsen, Ukendt (b))
Dataet fra kommunernes kortlægning anvendtes i amtskommunerne til at udarbejde regionale varmeforsyningsoversigter. I den anden fase var det kommunernes opgave at udarbejde oplæg over udformningen af den
fremtidige varmeforsyning i kommunerne. Arbejdet ledte til, at amtskommunerne udarbejdede regionale
varmeforsyningsplaner. (Energistyrelsen, Ukendt (b)). På baggrund af de regionale varmeplaner blev der
udarbejdet kommunale varmeplaner, som kommunerne stod for realiseringen af. Endelig var Statens rolle i
processen var at lave forudsætninger for den kommunale og regionale varmeplanlægning samt at godkende
de regionale varmeplaner. (Energistyrelsen, 2010).
Herved blev der skabt et stærkt plangrundlag, der på effektiv vis har medvirket til at substituere olie i varmesystemet. Med det nuværende behov for massivt at omstille energisystemet kan det overvejes, om det er hensigtsmæssigt igen at lave en sådan totalplanlægning, hvor alle kommuner på en gang får udarbejdet strategiske energiplaner, der ovenikøbet er kvalitetssikrede for suboptimering gennem en samlet regional energiplan.
Udover den kollektive varmeplanlægning var der samtidigt lavet en støtteordning til energirenovering af
boliger. Ordningen betød, at det var muligt at få besøg af en energirådgiver og få udarbejdet en energirapport, og med den i hånden at gå på kommunen og få 30 % til 50 % støtte til investeringen. Hermed blev der
skabt incitament for, at husejerne selv tog initiativ til at mindske energiforbruget. (Hvelplund, 2014). Hermed spillede 80’ernes energiplanlægning dels på en top-down-, dels på en bottom-up tilgang, der prioriterede
brændselsskifte såvel som besparelser. Denne tilgang tager altså, både forsynings- og forbrugssiden i betragtning, hvilket også efterspørges i energiplanlægning i dag.

Organisering af strategisk energiplanlægning
En fremtidig strategisk energiplanlægning, som foregår med et tværsektorielt udgangspunkt vil kræve organisatoriske forandringer. Der kan argumenteres for, at hvis den strategiske energiplanlægning fremover skal
samle hele energisektoren, er der behov for en samlet styring af denne, for derved fra centralt sted at sikre
den nationalt set mest hensigtsmæssige udvikling af energisystemet. Omlægningen af energisystemet vil dog
samtidig være stærkt afhængig af viden om lokale forhold, da optimal udnyttelse af lokale ressourcer er en
forudsætning for en effektiv omlægning af systemet.
Dette speciale bygger på en hypotese om, at organiseringen af strategisk energiplanlægning hverken skal
foregå med udelukkende med en top-down eller en bottom-up styring. Derimod skal det ske som et samarbejde mellem centraladministrationen og de lokale myndigheder. Med baggrund i dette er den strategiske
energiplanlægning placeret langt til højre på den horisontale akse i Figur 2-1 ud mod den samlede planlægning og placeret i midten mellem centraladministrationen og de lokale myndigheder på den vertikale akse.
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Samlet planlægning

Lokal myndighed
Figur 2-1: Modellen viser energiplanlægningen på to skalaer. Den horisontale akse viser, i hvilken grad energiplanlægningen sker efter en sektoropdeling eller samlet på tværs af sektorerne. Den vertikale akse viser,
hvor ansvaret for energiplanlægningen er placeret mellem centraladministrationen og lokale myndigheder.
Myndighederne indenfor energisektoren er både centrale og lokale, og det er derfor specialets argument, at
strategisk energiplanlægning skal samle disse myndigheders indsats til en fælles indsats. Egen illustration.

Et sådant organisatorisk setup, hvor den strategiske energiplanlægning foregår som et samarbejde mellem
centraladministrationen og kommunerne, kan meget vel drage inspiration fra 80’ernes varmeplanlægning.
Det kan ske ved, at inddele energiplanlægningen på tre niveauer; et styrende niveau, et koordinerende niveau
og et implementerende niveau, som det fremgår af Figur 2-2.

Styrende niveau

Koordinerende niveau

Operationelt niveau

Nationale Målsætninger
Lovgivning
Rammen for SEP
Værktøjsgivende
Teknisk vej

Faciliterende
Overblik over det samlede planlægning
Overblik over ressourcer
Støtte og kompetenceudvikling

Implementering
Kommunal SEP
Lokale målsætninger og handleplaner
Inddragelse af lokale aktører

Figur 2-2: De tre niveauer i strategisk energiplanlægning, som sikrer samspillet mellem nationale målsætninger og lokal energiplanlægning. Egen illustration.
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Det styrende niveau sætter, gennem nationale energipolitiske målsætninger, strategier og handleplaner, rammerne for den langsigtede udvikling i energisystemet. Dette betyder, at der på dette niveau skal udstikkes
retningslinjer og intentionelle rammer for teknologivalg, samt for hvornår der bør satses på implementering
af de enkelte teknologier. Endelig skal det styrende niveau sikre, at de rigtige rammer i form af tilskud og
afgifter er til stede, således det er rentabelt at investere i de rigtige teknologier. Hermed forventes det at de
nationale retningslinjer, som Sperling, et al (2010), jf. Afsnit 1.1, påpeger nødvendigheden af for at understøtte kommunernes strategiske energiplanlægning, bliver skabt.
Det operationelle niveau er det sted, hvor resultaterne af strategisk energiplanlægning omsættes til konkrete
handlinger. Det er også på dette niveau det fornødne lokale kendskab findes, i forhold til hvad der gavner
den lokale udvikling, hvilke lokale udfordringer der kan være i forhold til udførelsen af konkrete tiltag, m.v..
Dette lokale kendskab tages i betragtning når kommunerne opstiller lokale målsætninger for energisystemet.
Det er dog vigtigt, at disse målsætninger afstemmes med de nationale målsætninger på området for, at der
undgås lokale suboptimeringer, som i sidste ende måske gør mere skade end gavn.
Afstemningen mellem de lokale forhold og de nationale målsætninger og retningslinjer bør varetages på et
koordinerende niveau, hvor de lokale forhold afstemmes med omverdenen. På dette niveau skal der skabes et
overblik over, hvordan der skabes et optimalt samlet energisystem, hvor der på samme tid tages højde for de
lokale udfordringer. Dette niveau skal være bindeled mellem det styrende niveau og det operationelle niveau,
for at skabe forståelse og synergi i planlægningen mellem det nationale niveau og de enkelte kommuner, men
også på tværs af kommunegrænserne. Det koordinerende niveau har dog ikke blot til opgave at kommunikere
de nationale målsætninger og strategier til den kommunale planlægning. Det skal samtidigt sikre en kommunikation den modsatte retning, således kommunerne har mulighed for at påpege barrierer i omstillingen af
energisystemet, som kræver national handling.
Med energistyrelsens vejledning til strategisk energiplanlægning lægges der i høj grad op til, at den strategiske energiplanlægning primært skal foregå med udgangspunkt i de enkelte kommuner, med inddragelse af
aktører såvel indenfor kommunens område som regionale og nationale aktører. På den baggrund er der så
lagt op til udarbejdelse af strategiske energiplaner i de enkelte kommuner. Herved bliver det i høj grad de
enkelte kommuner, som initierer projekter med strategisk energiplanlægning og dermed sidder med ansvaret
for at inddrage relevante partnere og skaffe sig den rette viden at træffe beslutningerne på.
Med specialets opdeling i tre niveauer skabes et koordinerende niveau, der får ansvar for, at sikre en koordinering mellem kommunernes planlægning samt at involvere de overkommunale aktører og sikre, at også de
er bevidste om, det samlede billede, og ikke blot deres geografiske eller tekniske område. Det koordinerende
niveau får også ansvar for at facilitere vidensdeling aktørerne imellem og derved udvikle aktørernes kompetencer til helhedsplanlægning. Endelig har det koordinerende niveau en central rolle i at skabe en kommunikationsvej mellem de lokale aktører og centraladministrationen for dels at sikre, at der lokalt arbejdes med
udgangspunkt i de nationale målsætninger og dels at sikre, at de nationale rammer tilpasses de barrierer, de
lokale aktører møder i deres arbejde. Det betyder i sammenligning med energistyrelsens vejledning, at ansvaret for en række af de koordinerende opgaver flyttes væk fra kommunerne og i stedet løses på det koordinerende niveau. Det er så efterfølgende kommunernes opgave i samarbejde med de lokale aktører, at lave en
lokal strategisk energiplanlægning, der kombinerer de nationale målsætninger med de lokale forhold.
I 80’ernes planlægning havde amtskommunerne en central rolle i forhold til at koordinere planlægningen på
den mest hensigtsmæssige måde på tværs af kommunerne indenfor amtskommunens geografiske område.
Siden da har strukturreformen fra 2007 sammenlagt kommunerne til større enheder, og amterne er blevet
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erstattet af regioner uden beføjelser på energiområdet. Disse strukturelle ændringer gør, at regionerne ikke,
med den nuværende lovgivning, kan gå ind og varetage den koordinerende rolle med den samme magt som
amtskommunerne havde dengang. Det er derfor relevant at overveje, hvem der i forbindelse med strategisk
energiplanlægning kan varetage en koordinerende rolle som bindeled mellem de enkelte kommuners planlægning og centraladministrationens målsætninger.

Tese om samarbejdsgrundlaget for MIDT-Energistrategi
I specialets case, MIDT-Energistrategi, har Region Midtjylland påtaget sig rollen som facilitator i et projekt,
hvor regionens 19 kommuner er indgået i et partnerskab med Region Midtjylland, samt en række forsyningsselskaber og vidensinstitutioner. Med projektet arbejdes der for at udarbejde en samlet energistrategi for hele
regionen, der sikre, at indsatsen fra stat, region og kommuner koordineres ligesom også energiplanlægningen
kommunerne imellem skal koordineres. Yderligere har projektet også til formål opbygge viden på området.
(Region Midtjylland, 2013 (a)). Regionsprojektet kan betragtes som én mulig tilgang til rollefordelingen i
strategisk energiplanlægning. Ved en sådan netværksorganisering, som partnerskabet er, er der jf. Afsnit 2.1
nogle forudsætninger, der skal være til stede, for at et samarbejde kan fungere succesfuldt. Det gælder bl.a. at
der skal være en fælles forståelse af, hvad målet med samarbejdet er, og at der skal være klarhed over partnernes incitament til at deltage i partnerskabet. Specialets forfattere har bl.a. gennem deltagelse på MIDTEnergistrategis opstartsmøde, den 27. marts 2014, fået indtryk af, at kommunerne har vidt forskellig motivation for at gå ind i projektet, samt at projektets partnere har forskellige forventninger om, hvad det skal munde ud i. Det leder til specialets tredje tese.
Tese 3: Der er ikke i MIDT-Energistrategi dannet et tilstrækkeligt fundament for et succesfuldt samarbejde
gennem en afstemning af forventningerne partnerne imellem.
Denne tese danner baggrund for analysen i Kapitel 6, hvor det undersøges, hvad parternes motivation for
deltagelse i projektet er, samt hvad forventningerne til projektets output er. Yderligere også hvilke forventninger, der er til tiden efter projektafslutningen i 2015.

Ændring af aktørroller
Ændringer i den organisatoriske struktur omkring energiplanlægningen, som foreslået ovenfor vil i høj grad
have indflydelse på de nuværende myndigheders fremadrettede rolle. Det er derfor relevant at se på, hvordan
de centrale myndigheder og myndighedsnære organisationer i fremtiden skal spille ind på energiplanlægningen. I Figur 2-3 ses de aktører, der har særlig betydning for myndighedernes rolle i strategisk energiplanlægningen. Aktørerne er identificeret gennem arbejdet med den kontekstuelle ramme i Kapitel 1 og 2.
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Figur 2-3: Myndigheder og myndighedsnære aktører med relation til organiseringen af strategisk energiplanlægning. Det primært disse aktører, specialet finder, skal operere på det tre niveauer i Figur 2-2. Egen illustration.

Energistyrelsen opererer under Klima-, Energi- og Bygningsministeriet (Energistyrelsen, Ukendt (c)), og
varetager ministeriets beføjelser i en række lovgivninger i tilknytning til energiområdet (Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet, 2012 (b)). Det er Energistyrelsens opgave at værne om, at energiplanlægningen varetages efter de rammer der er opstillet af regeringen.
Energinet.dk er, som skrevet i Afsnit 2.2, balanceansvarlige for el og gasnettet og skal derfor varetage forsyningssikkerheden. Energinet.dk er ejet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet som en selvstændig offentlig virksomhed. (Energinet.dk, 2013)
Kommunerne er lokal myndighed for kollektiv varmeforsyning og arealforvaltningen.
Kommunernes Landsforening (KL) er en interesseorganisation for landets 98 kommuner. KL har været en
af initiativtagerne til kommunernes arbejde med strategisk energiplanlægning ved bl.a. at være medudgiver
til ”Oplæg om strategisk energiplanlægning” (Energistyrelsen, 2010). Derudover forhandler KL med regeringen om de såkaldte DUT-midler, som er det statslige bloktilskud til kommunerne for varetagelsen af opgaver (KL, 2009).
Regionerne har i dag særligt opgaver i forbindelse med regional udvikling. Det vil sige, at deres beføjelser
ikke direkte rækker ind over energiplanlægningen. Derimod arbejder regionerne tæt sammen med kommunerne i forbindelse med det regionale udviklingsarbejde (Danske Regioner, 2010), hvilket potentielt kan understøtte kommunernes samarbejde på energiområdet.

Tese om organisering af strategisk energiplanlægning
I forhold til aktørernes roller i forbindelse med strategisk energiplanlægning er det centralt at se på, hvilke af
niveauerne i strategisk energiplanlægning forskellige aktører skal agere på jf. Figur 2-2. Derudover er det
også centralt at se på, hvor stærke de forskellige niveauer skal være i forhold til hinanden, og om der skal
følge særlige beføjelser med nogle af niveauerne? Disse spørgsmål henvender sig i høj grad til et spørgsmål
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om, hvorvidt strategisk energiplanlægning skal ske gennem en stramt styret top-down model eller i højere
grad være en bottum-up proces, hvor kommunerne får et stort råderum til deres energiplanlægning jf. Afsnit
2.1. Der argumenteres i specialet for, at strategisk energiplanlægning, skal finde sted gennem tre niveauer,
hvor der gennem central styring sættes nogle rammer for hvordan den strategiske energiplanlægnings skal
håndteres. Denne styring skal udspringe af, at der centralt tages nogle beslutninger på baggrund af inputs fra
forskellige aktører samt i høj grad fra det operationelle niveau, som har erfaring med den lokale implementering. Dette er baggrunden for specialets fjerde tese.
Tese 4: Strategisk energiplanlægning skal organisatorisk finde sted gennem tre niveauer, jf. Figur 2-2, der
sikrer sammenhæng mellem nationale målsætninger og lokale forhold.
Denne tese er udgangspunktet for analysesen i Kapitel 7, der på baggrund af en interviewundersøgelse, som
beskrevet i Afsnit 3.3 undersøger, hvordan respondenterne ser rollefordelingen skal være i forbindelse med
strategisk energiplanlægning.
Der er hermed redegjort for den teoretiske og kontekstuelle ramme for specialets analyser. I det følgende
kapitel præsenteres rapportens metodiske overvejelser.
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Dette kapitel har til formål at opstille specialets videnskabsteoretiske tilgang, research design, at præsenterer
de anvendte metoder til data- og vidensindsamling samt databehandlingstilgangene.

3.1 Videnskabsteoretisk tilgang
Dette afsnit har til formål, at reflektere over det videnskabsteoretiske valg i specialet. Specialet bygger på en
hermeneutisk tilgang til at analysere empirien.
Hermeneutikken forholder sig til den cirkulære relation mellem ”forståelse og fortolkning”. Ifølge hermeneutikken har forskeren altså en forudgående forståelse for forskningsobjektet, der fungerer som basis for, gennem forskningen, at fortolke objektet og derved opnå en yderligere forståelse. (Rendtorff, 2003).
Dette speciale skal ses som et indspark til forskningen omkring
omstillingen af energisystemet. Som nævnt i Afsnit 1.2 har
forskellige aktører på energiområdet påpeget, at strategisk
energiplanlægningen kan være et effektivt værktøj hertil. Strategisk energiplanlægning er et socialkonstrueret koncept og er
derfor ikke andet end, hvad mennesket, gennem dets forståelse,
konstruerer konceptet til at være. Gennem de erfaringer forskellige aktører indenfor energiområdet gør sig med strategisk
energiplanlægning, ændres forståelsen af konceptet sig også.
Den hermeneutiske analysetilgang betyder, at udformningen af
såvel interviewundersøgelsen som energiplandokumentundersøgelsen bygger på forfatternes til enhver tid gældende forståelse af problemstillingen. Det betyder, at der under gennemførelsen af dataindsamlingen og analysearbejdet, sker en løbende
fortolkningsproces, der betyder, at nye spørgsmål rejser sig og Figur 3-1: Den hermeneutiske spiral (FrissMikkelsen, 2012).
andre ikke længere er relevante for besvarelsen af problemstillingen.
Med en hermeneutisk videnskabstilgang er det som forsker vigtigt at være bevidst om den kontekst, forskningen er lavet i, da det netop er denne, der skaber forskernes forståelse. Specialets pålidelighed sikres derfor
gennem en transparenthed omkring forskningens kontekst og valget af metoder.

3.2 Research Design
Specialet tager udgangspunkt i at undersøge den opstillede problemstilling, igennem et casestudie. Denne
tilgang er valgt, da strategisk energiplanlægning er et forholdsvist bredt og komplekst område at arbejde
med. Casestudietilgangen er derfor valgt for at afgrænse specialets arbejdsfelt til et mindre, afgrænset område, hvorigennem problemstillingen undersøges.
Det, der er karakteristisk ved et casestudie er, at der gennem en case forsøges at opnå en fuld forståelse af et
fænomen. En case kan være mange ting, f.eks. kan en case være et enkelt individ, en skole, et ægteskab, arrangementer m.v. (Vaus, 2001). Casestudier er dybdegående undersøgelser af, hvordan objekter interagerer
og agerer indbyrdes indenfor deres egne rammer (Maaløe, 2002). Nogle teoretikere stiller spørgsmålstegn
ved, om resultater opnået gennem kvalitative casestudier kan generaliseres. Dette modsiger Bent Flyvbjerg,
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som argumenterer for, at casestudier kan danne basis for både generalisering, teoriudvikling og teoritest.
(Flyvbjerg, 2010).
I specialet er det valgt at undersøge problemstillingen omkring strategisk energiplanlægning gennem MIDTEnergistrategi projektet i Region Midtjylland. Strategisk energiplanlægning er altså fænomenet, der undersøges, mens MIDT-Energistrategi projektet er casen, det undersøges igennem. Casen MIDT-Energistrategi
består, som beskrevet i Afsnit 1.3, af partnerskabet mellem en række aktører, hvor de centrale aktører er Region Midtjylland og Regionens 19 kommuner.
David da Vaus (2001), påpeger, at et veldesignet casestudie undersøger nogle af elementerne i fænomenet
gennem flere forskellige niveauer for derved at få en bredere forståelse af fænomenet (Vaus, 2001). De forskellige niveauer i MIDT-Energistrategi projektet er de forskellige aktører, som indgår i partnerskabet. I forbindelsen med undersøgelsen i specialet er det valgt at undersøge problemstillingen på tre forskellige niveauer. Kommunalt niveau gennem en undersøgelse af kommunerne, regionalt niveau gennem Region
Midtjylland samt et nationalt niveau, der er undersøgt gennem Energinet.dk. Energinet.dk er ikke partner i
MIDT-Energistrategi projektet, men har holdt oplæg på et af møderne, og står derfor i periferien af casens
afgrænsning.

Teoritest-tilgang
Der findes forskellige tilgange til udførelsen af casestudier. I specialet er det valgt, at anvende tilgangen teoritest. Formålet med teoritesttilgangen er, at undersøge om en given teori faktisk virker ude i den virkelige
verden. Hvis teorien virker når den undersøges gennem casen, er dette ikke nødvendigvis et udtryk for, at
teorien er verificeret. Det er blot et udtryk for, at casen underbygger teorien i dette tilfælde. Hvis undersøgelsen ikke underbygger teorien giver det anledning til at undersøge, hvorfor teorien ikke underbygges. Dette
kan skyldes, at teorien er fuldstændig forkert, at den kun passer i nogle situationer eller at teorien blot skal
tilpasses en smule (Vaus, 2001).
I specialet er tilgangen anvendt ved at opstille en række teser i det teoretiske udgangspunkt, Kapitel 2, med
det formål at undersøge validiteten af disse, igennem MIDT-Energistrategi casen, og samtidig også videreudvikle teorien omkring teserne. I specialet argumenteres der, i henhold til Flyvbjerg (2010), for, at casen
kan generaliseres i forhold til tilsvarende cases i Danmark, hvorfor resultaterne anvendes til at opstille et
generelt organisatorisk setup omkring strategisk energiplanlægning.
Mange cases består af forskelige elementer og niveauer, og der er derfor ofte behov for flere forskellige dataindsamlingsmetoder (Maaløe, 2002).

3.3 Data- og vidensindsamling
Der findes flere metoder til at indsamle viden og data i forbindelse udarbejdelsen af videnskabelige projekter. I dette speciale er data- og vidensindsamlingen basseret på litteraturstudier, mødedeltagelse og interviewundersøgelse. Disse metoder er præsenteret i nedenstående, sammen med overvejelser omkring udvælgelsen af disse.

Litteraturstudie
Litteraturstudie er anvendt med to formål i specialet. I den indledende fase er litteraturstudie anvendt til at
redegøre for behovet for strategisk energiplanlægning i forbindelse med den grønne omstilling af det danske
energisystem. I den forbindelse er litteraturstudiet anvendt til at danne et overblik over, hvilket grundlag
kommunerne i dag har for at arbejde med strategisk energiplanlægning ud fra nationale udmeldinger omkring emnet. Yderligere anvendes litteraturstudiet til at beskrive casen MIDT-Energistrategi projektet i for-
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hold til, at opnå et overblik over de deltagende parter og ansøgningsgrundlaget for at søge Energistyrelsens
pulje til strategisk energiplanlægning.
Litteraturstudiet anvendes ikke kun i specialets indledende fase. I Kapitel 4 danner litteraturstudie grundlag
for analyse af de 19 kommuner i Region Midtjyllands energiplaner, med det formål at analysere status for
kommunernes nuværende energiplanlægning. Litteraturstudie danner i analysen grundlag for en kritisk gennemgang af kommunernes energiplaner.
Det er ikke krævet af kommunerne, at de skal udarbejde energiplaner, men kommunerne har dog mulighed
for at gøre det. Det kan enten ske gennem selvstændige energiplaner eller som en del af klimaplaner, Agenda
21 planer eller lignende. Det er derfor ikke alle kommuner, der har deres energiplaner lige tilgængeligt. For
de fleste kommuners vedkommende er energiplanerne fundet på deres hjemmeside under et tema omkring
klima og energi. I de tilfælde planerne ikke umiddelbart har været let tilgængelige, er der foretaget søgninger
på kommunernes hjemmesider og google. Her er der søgt efter følgende ord; energiplan, energistrategi, strategisk energiplan, klimaplan, klimastrategi og varmeplan. Yderligere er relevante afsnit i kommuneplanerne
gennemlæst, for derigennem at finde henvisninger til samlede kommunale strategier for energiområdet samt
at undersøge om eventuelle energiplaner er indarbejdet i kommuneplanerne.

Mødedeltagelse
I forbindelse med opstartsfasen af samarbejdet i casen MIDT-Energistrategi, har der været afholdt en række
temamøder og fokusgruppemøder, som har været med til at forme projektet. Specialets ene forfatter Louise
Krog Jensen, har, gennem et praktikophold hos Skive Kommune i efteråret 2013, deltaget i nogle af disse
møder. Dette har bidraget til forfatternes forforståelse af strategisk energiplanlægning samt MIDTEnergistrategi projektet.
I projektperioden har Specialets forfattere yderligere haft mulighed for at deltage i MIDT-Energistrategi projektets fælles opstartsmøde omkring projektets videre forløb. På mødet var der oplæg fra PlanEnergi, som er
rådgivere på projektet samt Energistyrelsen. Mødedeltagelsen har medvirket til en baggrundsforståelse for
MIDT-Energistrategi projektet samt givet et indblik i Energistyrelsens arbejde og syn på omstillingen af
energisystemet. Møderefleksioner findes i Appendiks A.

Interviewundersøgelse
Udover litteraturstudie er interviews en af de væsentligste dataindsamlingsmetoder i specialet. Det er i specialets indledende overvejelser vurderet, at specialets datagrundlag vil opnå den højeste kvalitet gennem en
indsamling af primær empiri. Det er derfor valgt at anvende store tidsmæssige ressourcer på at tage ud til en
række respondentkommuner, Region Midtjylland og Energinet.dk for at lave en dybdegående interviewundersøgelse, der danner datagrundlaget for analyserne i Kapitel 4, 5, 6 og 7. Interviewene har hver især en
varighed varierende fra 1 time til 1 time og 45 minutter.

Semistruktureret interview
Det er valgt at udføre interviewene i form af semistrukturerede interviews, da denne form for interview tillader plads til en interaktion og diskussion mellem intervieweren og respondenten. Semistrukturerede interview et kendetegnet ved, at der på forhånd er lavet en interviewguide med planlagte spørgsmål, hvori der
også er plads til at udvikle på denne undervejs i interviewforløbet (Brinkmann & Tanggaard, 2010).
Den semistrukturerede interviewform er valgt, da det, ud fra et ønske om at kunne sammenholde resultaterne
fra de forskellige interviews med hinanden, er væsentligt, at de samme emner og spørgsmål behandles under
alle interviewene. Det er dog valgt at tilpasse spørgsmålene og deres rækkefølge, som det faldt naturligt i det

35 | S i d e

Strategisk energiplanlægning – Et koncept under fortsat udvikling

enkelte interview. Yderligere er det valgt, at give mulighed for at bevæge samtalen udenfor interviewguiden,
hvis det fandtes relevant i situationen.
Interviewguiderne til undersøgelsen er udarbejdet med det formål, at undersøge validiteten af de opstillede
teser i Kapitel 2. Interviewguidesene er opbygget på den måde, at de først og fremmest tager udgangspunkt i,
hvordan respondenterne i dag arbejder med energiområdet. Dette er mest af alt for at få startet en dialog med
respondenterne, inden de centrale spørgsmål tages op. Et eksempel på interviewguiderne for interviewene
med kommunerne, Region Midtjylland og Energinet.dk findes i Appendiks B.

Respondentvalg
Specialet tager udgangspunkt i projektet MIDT-Energistrategi, hvori alle 19 kommuner i Region Midtjylland
deltager. Det er i specialet valgt at interviewe otte ud af de 19 kommuner. Dette er valgt ud fra et spørgsmål
om tid og ressourcer.
De otte respondentkommuner er valgt ud fra en række kriterier således, at de otte kommuner repræsenterer
forskellige typer af kommuner i Regionen; bykommuner, landkommuner, forgængere på energiområdet og
nogle, som måske ikke tidligere har haft så stort et fokus på energi. Yderligere er Odder Kommune valgt, da
de først senere kom med i MIDT-Energistrategi projektet. De valgte kommuner er: Skive Kommune, Viborg
Kommune, Samsø Kommune, Skanderborg Kommune, Aarhus Kommune, Horsens Kommune, RingkøbingSkjern Kommune og Odder Kommune. Valget af respondentkommuner er forelagt Louise Langbak Hansen
fra Region Midtjylland, som er facilitator på MIDT-Energistrategi projektet. Det blev tilkendegivet at valget
af respondentkommuner giver et godt, repræsentativt billede af regionens kommuner (Hansen, 2014).
Respondenterne hos kommunerne er udvalgt og kontaktet på baggrund af, at det er de personer, som repræsenterer kommunerne i MIDT-Energistrategi projektet. Personerne er blevet kontaktet med henblik på, at de
skulle udtale sig på vegne af de enkelte kommuner. Det stod dog hurtigt klart gennem interviewene, at dette
ikke nødvendigvis var muligt, da medarbejderne, der sidder med emnet til dagligt, har deres egne holdninger,
forståelser og tilgange til energiområdet. Dette betyder, at respondenternes svar ikke altid afspejler kommunernes tilgange 100 %. Derudover er der også tilfælde, hvor medarbejdernes tilgang til tingene endnu ikke er
fuldt ud forankret i den kommunale organisation, hvilket viste sig at være tilfældet med strategisk energiplanlægning i mange af kommunerne. Dette betyder, at interviewene med kommunerne også i høj grad afspejler medarbejdernes personlige erfaringer og holdninger til arbejdet med energiplanlægning, såvel som
kommunernes generelle holdninger.
Det er i analysearbejdet valgt at benævne kommunerne i neutral form, hvor der ikke lægges vægt på, hvilken
kommune, der har hvilke holdninger. I stedet er der lagt vægt på tendenserne, lighederne og forskellene imellem kommuner. Dette er valgt, da specialet ikke har til formål at undersøge og udstille de enkelte kommuner,
men derimod at undersøge den strategiske energiplanlægnings rolle i kommunerne generelt nu og i fremtiden. Derfor er kommunerne videre i specialet navngivet med bogstaverne A-H, som f.eks. ”Kommune A”.
Transskriberingerne af interviewene med kommunerne findes i Appendiks D.
Udover de otte kommuner er det ligeledes valgt at lave interviews med Region Midtjylland. Region Midtjylland er valgt, da det er dem, der har taget initiativet til at samle regionens kommuner omkring MIDTEnergistrategi projektet. Yderligere er det væsentligt at undersøge, hvorfor Region Midtjylland har taget initiativ til at facilitere projektet på trods af, at regionerne ikke har nogen obligatoriske opgaver på energiområdet. Respondenten ved Region Midtjylland, Louise Langbak Hansen, er udvalgt ud fra, at det er hende som
primært står for projektet hos Region Midtjylland. Transskriberingen af interviewet med Region Midtjylland,
findes i Appendiks E.
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Det er yderligere valgt at interviewe Energinet.dk ud fra en betragtning om, at de er en væsentlig spiller i
energisystemet i dag. Energinet.dk har yderligere været i kontakt med de fem største projekter omkring strategisk energiplanlægning, der har fået midler fra Energistyrelsens pulje. Respondenten ved Energinet.dk,
Jørgen Krarup, er valgt ud fra, at han repræsenterer Energinet.dk overfor de strategiske energiplanlægningsprojekter. Transskriberingen af interviewet med Energinet.dk findes i Appendiks F.
En række andre aktører, kunne med fordel også have indgået i specialets interviewundersøgelse, så som
Energistyrelsen og KL, da de ligeledes ses som væsentlige aktører jf. Figur 2-3 i Afsnit 2.3. Det er forsøgt at
komme i kontakt med Energistyrelsen, men uden held og de optræder derfor ikke i undersøgelsen. Samtidig
er det valgt ikke at tage kontakt til KL, af ressourcemæssige årsager, selvom det måske kunne have været til
fordel for specialet. Et interview med disse aktører kunne have medført et mere detaljeret billede af hele processen omkring strategisk energiplanlægning på de forskellige niveauer.

Erfaringsopsamling
I forbindelse med interviewundersøgelsen er der blevet gjort nogle overvejelser i forhold til om interviewguiden skulle sendes til respondenterne på forhånd. Under det første interview blev der sendt en interviewguide ud, med et udvalg af spørgsmålene til respondenten på forhånd. Det var valgt kun at sende et udvalg af
spørgsmålene på forhånd, da et af formålene med interviewene, var at opnå nogle spontane svar på nogle af
spørgsmålene, som f.eks. deres forståelse af strategisk energiplanlægning, således at svarene ikke udelukkende blev en reference til Energistyrelsens vejledninger. Det vidste sig dog, at forvirre respondenten for
meget under interviewet, at denne ikke havde haft mulighed for at forberede sig på alle spørgsmålene. Det
blev derfor efterfølgende valgt at sende hele interviewguiden ud til de resterende respondenter nogle dage før
afholdelsen af interviewet.
Fremsendelsen af interviewguidesene medførte, at stort set alle respondenter havde forberedt sig til interviewene og deltog i interviewene med stor interesse og villighed. Dette kan skyldes, at problemstillingerne
omkring strategisk energiplanlægning, på nuværende tidspunkt, er meget aktuelle ude i kommunerne, og at
de derfor ser vigtigheden i af få dette belyst.
Det har været en tidskrævende proces at udføre og databehandle interviewene. Det skyldes først og fremmest, at interviewene er udført ansigt til ansigt med kommunerne. Denne tilgang blev valgt ud fra en vurdering af, at empirien ville blive af en bedre kvalitet, end hvis interviewet blev gennemført som et telefoninterview eller over Skype. Det er valgt at lave en fuld transskribering af interviewene, da dette gav det bedste
grundlag for den videre databehandling.
Under interviewene var formålet bl.a. at få kommunerne til at forholde sig til styrker og svagheder ved, at
kommunerne skal varetage strategisk energiplanlægning. Meningen hermed var, at respondenterne skulle
svare ud fra kommunerne generelt. Det viste sig dog, at det ikke var let at få kommunerne til dette, og næsten
alle kommunerne har besvaret spørgsmålet ud fra styrker og svagheder ved strategisk energiplanlægning i
forhold til deres egen kommune. Dette betyder, at svarene ikke er rettet direkte til kommunernes styrker og
svagheder som organisation, men mere i forhold til forholdene i den enkelte kommune, hvorfor det kan være
svært at identificere de overordnede styrker og svagheder. Svarene giver dog et godt indblik i, hvilke udfordringer de forskellige kommuner hver især står overfor i forhold til at skulle varetage strategisk energiplanlægning. Dette er et godt eksempel på, at nogle af de spørgsmål, som er tænkt på en måde fra interviewerens
side, forstås anderledes af respondenterne. Det har dog i specialets tilfælde, ikke betydet at der er kommet
resultater ud af interviewene, som ikke var brugbare.
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Fravalgte metoder
Valget af semistrukturerede interviews betyder, at der er lavet nogle fravalg af andre dataindsamlingsmetoder. I specialet er der overvejet forskellige andre dataindsamlingsmetoder. En metode, der blev fravalgt, var
et fokusgruppeinterview. Overvejelserne gik på, om et fokusgruppe interview ville kunne gå et skridt dybere
end de semistrukturerede interviews, da respondenterne i et fokusgruppeinterview har mulighed for at forholde sig til hinandens holdninger, oplysninger og synspunker (Andersen, 2009). En af ulemperne ved et
fokusgruppeinterview er, at det kan være svært at styre interviewsituationen, og der kan være risiko for meget lidt taletid til enkelte respondenter.
En anden overvejelse gik på, om dataindsamlingen skulle ske gennem spørgeskemaer. Fordelen ved dette
kunne være, at der var mulighed for at nå ud til alle kommunerne i Region Midtjylland, hvorfor der ville
være et større respondentgrundlag. Yderligere giver spørgeskemaer mulighed for standardiserede svar, som
gør det let at sammenligne resultaterne fra de enkelte respondenter. Spørgeskemaundersøgelsen giver dog
ikke de samme muligheder for, at få uddybet respondenternes svar, og derigennem få et større indblik i respondentens motiver bag svarene. I sidste ende fandtes de semistrukturerede interviews, som det bedste valg
for specialet, da de giver mulighed for at gå i dybden med enkelte spørgsmål, når det er relevant, og samtidig
er der tid til at få respondenternes svar på alle spørgsmål, hvilket fandtes vigtigere i forhold til specialets
problemstilling, end et dybdegående fokusgruppe interview med få respondenter.

3.4 Databehandling
Analyserne i specialet er lavet ud fra to forskellige databehandlingstilgange. Den første tilgang tager udgangspunkt i en analyse af kommunernes energiplaner på baggrund af data indsamlet gennem litteraturstudie. Den anden tilgang er basseret på dataet indsamlet gennem interviewundersøgelsen og tager udgangspunkt i de emner, der er behandlet i interviewguidesene.

Analyse af kommunernes energiplaner
I Kapitel 4 ”Status for kommunal strategisk energiplanlægning” undersøges det, hvor kommunerne står i dag
i forhold til arbejdet med strategisk energiplanlægning. Dette gøres med udgangspunkt i specialets første
tese, der jf. Afsnit 2.2 siger, at kommunernes nuværende energiplanlægning i høj grad begrænser sig til de
opgaver, det er påkrævet, at kommunerne arbejder med. Dette undersøges gennem en analyse af kommunernes plandokumenter. Analysen er suppleret med observationer fra interviewundersøgelsen. Analysen er
struktureret med udgangspunkt i formålet for strategisk energiplanlægning som beskrevet i Afsnit 1.2. Dvs.
at analysen tager udgangspunkt i følgende punkter:
-

Langsigtede målsætninger, der flugter med de nationale målsætninger.
Nationale handlepunkter.
Strategisk energiplanlægning inkluderer alle sektorer.
Anvendelse af lokal biomasse.
Tværsektorielle samspil samt fokus på integration af vindenergi.

Som baggrund for at vurdere de langsigtede målsætninger samt fokus på samme handlepunkter, som i den
nationale energipolitik, er de nationale rammer for energiplanlægningen undersøgt gennem en analyse af
energiaftalen af marts 2012. Denne analyse fører til identificeringen af en række handlepunkter i energiaftalen, som handleplanerne i de kommunale energiplaner holdes op imod.
I og med analysen alene sker på baggrund af kommunernes planer er det ikke muligt at vurdere effekten af
kommunernes reelle arbejde med energiplanlægningen. Det er derimod kun deres visioner for fremtiden samt
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de behandlede områder, det er muligt at kommentere på i analysen. I nogle planer er der udspecificeret meget
klare handlinger, mens andre planer i højere grad præsenterer mulige handlinger. Der er i undersøgelsen ikke
differentieret mellem disse formuleringer.
Overordnet set er det ej heller analysens fokus at vurdere, om kommunernes indsats tilsvarer deres lokale
potentialer. F.eks. vil det ikke være muligt at vurdere om en begrænsning i højden på vindmøller til 80 m
skyldes, at der visuelt og arealmæssigt ikke er plads til højere anlæg, eller om det i højere grad er udtryk for
en modvilje mod at genere kommunens borgere med vindmøller.

Analyser baseret på interviewundersøgelsen
Det er valgt at analysere kommunernes arbejde med energiområdet og strategisk energiplanlægning ud fra tre
overordnede analyser, som er inddelt i tre kapitler, Kapitel 5 ”Barrierer for strategisk energiplanlægning”,
Kapitel 6 ”MIDT-Energistrategi projektet” og Kapitel 7 ”Rollefordeling i strategisk energiplanlægning”.
Analyserne tager udgangspunkt i interviewundersøgelsen, beskrevet tidligere i dette kapitel. Interviewguiderne er opbygget med en inddeling efter de centrale elemeter det er valgt at analysere i specialet, hvorfor
interviewguidesene, også i høj grad danner analyserammen for analyserne i de tre kapitler, gennem den
overordnede inddeling af spørgsmålskategorierne.
I analyserne er resultaterne af de enkelte interviews sammenholdt i forhold til analyserammen. Formålet med
at udarbejde analyserne efter denne metode er at belyse respondenterne ligheder og forskelle i forhold til,
hvordan de forstår strategisk energiplanlægning, men også hvordan de i fremtiden ser, at strategisk energiplanlægning skal finde sted. Resultaterne af analyserne danner baggrund for diskussionen i Kapitel 8.
I og med at analyserne er baseret på svar fra enkeltstående medarbejdere hos kommunerne, Region Midtjylland og Energinet.dk, er der, som nævnt under beskrivelsen af interview som metode til dataindsamling tidligere i dette kapitel, risiko for, at nogle af svarene og dermed datagrundlaget, afspejler medarbejdernes egne
holdninger frem for kommunernes generelle holdninger. Analyserne er udarbejdet med dette in mente og alt
databehandling er sket ud fra en kritisk tilgang.
For at validere udtalelserne fra Energinet.dk og Region Midtjylland, er det valgt at sende analyserne til gennemlæsning hos respondenterne fra disse organisationer, for at være sikre på, at der ikke er sket en misfortolkning af deres holdninger og meninger. Dette er valgt, da disse respondenter ikke er anonymiseret i specialet i modsætning til respondentkommunerne.
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4

Status for kommunal strategisk energiplanlægning

Dette kapitel har til formål at klarlægge, i hvor høj grad kommunernes eksisterende energiplanlægning har
karakter af strategisk energiplanlægning. Det sker med udgangspunkt i specialets første tese. Tesen behandles ved, på baggrund af den nationale energipolitik samt vejledningerne for strategisk energiplanlægning, at
opstille en analyseramme til analyse af kommunernes nuværende klima- og energistrategier og -planer.
Med kommunal strategisk energiplanlægning lægges der, som beskrevet i Afsnit 1.2, op til, at kommunerne
skal foretage en langsigtet, tværkommunal planlægning for energiforsyning og -forbrug indenfor alle sektorer, der sigter mod nationale klima- og energimålsætninger, herunder en fossilfri energiforsyning. Yderligere
skal planlægningen have fokus på optimal udnyttelse af de lokalt tilgængelige ressourcer samt skabelse af
fleksibilitet i systemet, således fluktuerende energi kan integreres. Endelig lægger Energistyrelsen op til, at
strategierne og planerne ideelt set bør udarbejdes i forbindelse med revisionen af kommuneplanen.
De nationale målsætninger, teknologiske valg og heraf afledte rammer for energiplanlægningen er centrale i
forhold til at sikre, at landets 98 kommuner arbejder i samme retning. Derfor er det i det følgende diskuteret,
i hvilket omfang der fra regeringens side er opstillet klare målsætninger og retningslinjer, og om det er de
rigtige retningslinjer for at nå målet. Det er disse målsætninger og retningslinjer, som kommunerne bør anvende i udarbejdelsen af deres strategiske energiplaner.

4.1 De nationale rammer for energiplanlægningen
Siden 2007 har målsætningen, om at omstille energisystemet til at være uafhængig af fossile brændsler, været en del af regeringsgrundlaget, både ved den daværende VK-regering og for den nuværende SR-regering
(VK Regeringen III, 2007) (Regeringen, 2011 (b)). Denne målsætning blev der med energiaftalen af 22.
marts 2012 sat et tidsperspektiv på, således at energi til alle sektorer skal være baseret på vedvarende energikilder i 2050. Denne aftale blev vedtaget af et næsten enigt folketing (Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet, 2012 (a)), hvorfor der må siges at være politisk stabilitet om den overordnede målsætning. Derudover lægger regeringens energipolitik op til, at el- og varmeforsyningen alene skal baseres på
vedvarende energi i 2035 (Regeringen, 2011 (a)).
Med energiaftalen af marts 2012 blev en række initiativer for perioden 2012-2020 vedtaget. Herved er der
opsat målsætninger for energibesparelser og installeret kapacitet af forskellige VE-teknologier, ligesom det
er bestemt, hvordan de enkelte initiativer skal støttes økonomisk. Nedenfor er hovedindsatsområderne oplistet (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2012 (a)), hvilke det må forventes kommunerne følger i deres
planlægning.
-

Sænke energiforbruget, evt. i samarbejde med energiselskaber.
Målsætning for installeret vindkraftkapacitet.
Midler til demonstration og markedsmodning af sol og bølgeenergi.
Skabe rammer for biomasse til varme og kraftvarmeproduktion.
Afsættes midler til fremme af varmepumper og geotermi i fjernvarme.
Udarbejde strategi for smarte elnet.
Forbedret støttemodel for biogasproduktion.
Støtte el og biomasse i transportsektoren.

Med hovedindsatsområderne i energiaftalen er der opstillet rammer for at udskifte fossil brændsel i el- og
varmesektoren med hovedsageligt vind og biomasse samt eventuelle andre VE-teknologier. Der er ligeledes
fokus på produktion af biogas. Der er allerede blevet vedtaget en Smart Grid Strategi, som lægger op til at
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skabe incitament for et fleksibelt forbrug. Derudover henviser strategien til nogle af de analyser, der udarbejdes som en del af energiaftalen, omkring fremtidens anvendelse af fjernvarme- og gassystemet (Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet, 2013 (b)).
Hvad angår biomasse, lægges der i energiaftalen bl.a. op til at udskifte kul med biomasse på de centrale
kraftværker, ligesom der lægges op til at skabe rammer for biomassekedler på barmarksværker (Klima-,
Energi- og Bygningsministeriet, 2012 (a)). Omvendt tages der ikke stilling til, hvilke typer biomasse, der
skal anvendes, og hvordan dette kan ske på bæredygtig vis. I publikationen Vores Energi bliver biomasse
betragtet som en vigtig ressource til transportsektoren og fleksibel elproduktion, men det påpeges samtidigt,
at det skal undersøges, hvordan de begrænsede ressourcer benyttes bedst og bæredygtigt (Regeringen, 2011
(a)). Herved efterlades det som et åbent spørgsmål, om biomasse skal importeres eller, om der skal gøres en
indsats for, at optimere udnyttelsen af den lokale biomasse. Dette skal bl.a. ses som et spørgsmål om forsyningssikkerhed, bæredygtighed, danske kontra udenlandske arbejdspladser og biomasse som en global handelsvare. Yderligere er der ingen klare rammer for, hvilken anvendelse biomassen skal prioriteres til. Det kan
betyde, at en stor del af el og varmeproduktion gøres afhængig af biomasse, hvorved der ikke vil være biomasse tilgængelig til at dække behovet for transport.
På transportområdet drejer indsatsen sig alene om skifte af drivmiddel (Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet, 2012 (a)). Derimod sættes der med energiaftalen ikke rammer for initiativer til fremme
af offentlig transport eller mindskelse af transportbehov. På trods af, at der på nuværende tidspunkt er afsat
midler til støtte for elbiler, er det energistyrelsens opfattelse at prisudviklingen på elbiler gør, at de overtager
markedet uafhængig af udviklingen af energisystemet, jf. Appendiks A.
Overordnet kan det siges, at initiativerne frem mod 2020 alle peger i retning mod at udskifte de fossile
brændsler med vedvarende energi. Sammenlignet med anbefalingerne i CEESA mangler energiaftalen dog
en klar prioritering af rækkefølgen tiltagene skal udføres i, hvor det bl.a. anbefales, at det primære fokus i
starten af omstillingen skal være på energibesparelser for ikke at risikere installation af overkapacitet i produktionsfaciliteterne (Lund, et al., 2011).
Med energiaftalen står der fortsat en masse spørgsmål åbne omkring udseendet af det fremtidige energisystem. En del af disse spørgsmål kan formodentligt besvares gennem de analyser, der udarbejdes som en del
af aftalen. Analyserne drejer sig bl.a. om følgende temaer (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2012
(a)):
-

Fjernvarmens fremtidige rolle i energisystemet.
Anvendelse af gasinfrastrukturen.
Anvendelse af bioenergi.
Funktionaliteten i elnettet.
Forudsætninger og strategiske valg for omstillingen af energiforsyningen samt samspillet mellem el,
varme og transport. (2018)

De fire førstnævnte analyser skulle være færdiggjort i 2013. På et møde den 27. marts 2014, mellem MIDTEnergistategi’s deltagere, kom det dog frem, at analyserne endnu ikke var blevet godkendt af regeringens
finansudvalg, hvilket skal ske før de kan offentliggøres, jf. Appendiks A. Analyserne blev dog frigivet den
20. maj, hvilket er efter dataindsamlingens afslutning. Derfor er analyserne ikke inkluderet i dette såvel som
de følgende tre analysekapitler, men de inkluderes dog i Kapitel 8.
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Forhåbentligt vil analyserne føre til politisk stillingstagning til, hvilken teknisk udvikling, der ønskes i fremtiden, men indtil det sker, er der ikke meget retningsstyring for kommunerne at forholde sig til. Umiddelbart
er der dog med energiaftalen lagt op til, at regeringen først træffer beslutning om de strategiske valg for omstillingen af energisystem, når den femte af de nævnte analyser er færdigudarbejdet og energiaftalen skal
genforhandles i 2018. Analysen, der skal udarbejdes i 2018, skal yderligere have fokus på samspillet mellem
el, varme og transport. (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2012 (a)). Der er altså ikke lagt op til for
alvor at have fokus på samspillet mellem sektorerne inden da. Netop dette samspil er ellers det, der bliver
påpeget at være helt centralt i det fremtidige energisystem, hvor bl.a. store mængder fluktuerende energi skal
integreres i energisystemet (Lund, et al., 2011).
I scenarierne for energisystemet i 2050, som blev fremlagt af Energistyrelsen på mødet i MIDTEnergistrategi den 27 marts 2014, er der groft opstillet to ekstremer, hvorimellem det fremtidige energisystem baseret på vedvarende energikilder skal finde sin plads. Energisystemet kan være brændselsbaseret ligesom det nuværende, hvor store mængder biomasse importeres og afbrændes efter behov. Alternativt kan
energisystemet være baseret på fluktuerende energikilder, der skal udnyttes bedst muligt gennem et fleksibelt
energisystem med samspil mellem el-, varme- og transportsystemerne. Forskellen mellem systemerne er bl.a.
omkostninger, afhængighed af udenlandsk ressourcer, brændselsforbrug m.v., jf. Appendiks A. Hvis der fra
folketingets side først træffes beslutning om strategiske valg for fremtidens energisystem i 2018, opstår der
en risiko for, at den planlægning nogle af kommunerne udfører, med gode intentioner, er i direkte modstrid
med det ønskede system, hvorved omstillingen fordyres.
Et eksempel på nødvendigheden af at melde klare retningslinjer ud fra centraladministrationens side, er
spørgsmålet om fjernvarmens rolle i det fremtidige energisystem. Forskningsgruppen for energiplanlægning
på Aalborg Universitet påpeger, at fjernvarmen også i fremtiden spiller en central rolle i forhold til effektiv
integration af fluktuerende energi (Lund, et al., 2011), og at fjernvarmen skal udvides til at dække mellem 63
og 70 % af rumvarmebehovet (Dyrelund, Anders; Lund, Henrik, 2010). I skarp modsætning hertil fremlagde
Energistyrelsen i efteråret 2013 en foreløbig konklusion på fjernvarmens fremtid, der lød, at en yderligere
udbygning af fjernvarmen kun i et meget begrænset omfang er samfundsøkonomisk attraktivt (Wittrup,
2013). I marts 2014 fik Ingeniøren aktindsigt i Energistyrelsens analyse af fjernvarmens fremtidige rolle,
hvori det påpeges, at det vil være samfundsøkonomisk rentabelt at udbygge fjernvarmen til at dække 62 % af
varmebehovet mod de nuværende 50 % (Wittrup, 2014). Disse modstridende oplysninger fra forskere og
især Energistyrelsen internt skaber tvivl om, hvilken vej der skal planlægges for, hvilket kan betyde, at planlægningen ender med at stå i stampe.

Sammenhæng mellem energiaftalen og strategisk energiplanlægning
Med energiaftalens tidsperspektiv for initiativerne frem mod 2020, kender kommunerne rammerne for energiplanlægningen frem til 2020. Med det korte tidsperspektiv vil de enkelte elementer i handleplanen skulle
startes op med det samme, for at de kan nå at få effekt inden 2020, hvorved planlægningen får karakter af
kortsigtet projektplanlægning.
Hvad angår langsigtet (strategisk) planlægning, kan kommunerne kun forholde sig til de overordnede mål om
at dække sektorernes energiforsyning med vedvarende energi i henholdsvis 2035 og 2050. Derimod gives der
ingen samlede retningslinjer for den tekniske udformning af det fremtidige energisystem. Det betyder, at der
fra regeringens side ikke opstilles de nødvendige rammer til at styre den langsigtede del af kommunernes
strategiske energiplaner. Det er derfor ikke givet, at kommunerne planlægger for det samme fremtidige energisystem.
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Fra præsentationen af strategisk energiplanlægning i Afsnit 1.2 er nogle af de centrale elementer i strategisk
energiplanlægning, at kommunerne skal planlægge tværsektorielt, have fokus på integration af fluktuerende
energi samt anvendelsen af lokale ressourcer. Disse elementer er ikke højtprioriteret i energiaftalens direkte
handlinger. Derimod er de alle med som en del af de analyser, der skal udarbejdes. Det er derfor muligt, men
også nødvendigt, at disse elementer prioriteres i en fremtidig energiaftale.
Denne analytiske gennemgang af den nationale energipolitik samt vejledninger for strategisk energiplanlægning, danner grundlag for en vurdering af kommunernes nuværende energiplanlægning. På den baggrund er
der opstillet en matrix, der strukturer databehandlingen af de kommunale energiplaner.

4.2 Vurdering af nuværende kommunale energiplandokumenter
Mange kommuner har allerede udarbejdet og vedtaget visioner eller planer for energisystemet i kommunen.
Dette er både gjort i selvstændige energiplaner og som dele af kommunernes andre planer som f.eks. klimaplaner. I det følgende analyseres det, i hvilket omfang de eksisterende kommunale energiplaner kan betragtes
som egentlige strategiske energiplaner. Kommunernes energiplaner er opsummeret i form af en matrix i Appendiks C1. Yderligere suppleres gennemgangen af kommunernes energiplan-dokumenter med inputs fra
interviewundersøgelsen af de otte respondentkommuner.

Krav og forpligtigelser til kommunernes energiplanlægning
Udover de statslige krav til kommunernes energiplanlægning findes der også nogle frivillige aftaler om klimaforpligtigelser, som kommunerne kan indgå. 76 af landets kommuner har underskrevet en Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening, der forpligter kommunerne til årligt at mindske CO2udledningen fra kommunens aktiviteter som virksomhed med minimum to procent årligt over en periode på
minimum 5 år. I Region Midtjylland har 14 af de 19 kommuner tilsluttet sig aftalen. Ringkøbing-Skjern,
Lemvig, Viborg, Favrskov og Hedensted Kommuner har ikke tilsluttet sig. (Danmarks Naturfredningsforening, 2014).
EU har også udformet en frivillig aftale, Borgmesterpagten, som lokale myndigheder har mulighed for at
tilslutte sig. Ved at underskrive Borgmesterpagten forpligter kommunerne sig til at arbejde med at forbedre
energieffektiviteten samt øge andelen af vedvarende energi og derved mindske CO 2-udledningen fra kommunens geografiske område med minimum 20 % inden 2020. 12 af Region Midtjyllands kommuner har underskrevet borgmesterpagten, mens Lemvig, Viborg, Ikast-Brande, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Randers Kommuner ikke har tilsluttet sig. (Sekretariatet for Borgmesterpagten, 2014). Dvs. at alle kommuner
med undtagelse af Lemvig og Viborg Kommuner frivilligt har forpligtet sig til at arbejde med CO2besparende tiltag.
1

Følgende referencer er anvendt som datagrundlag for undersøgelsen: (Skanderborg Kommune, 2013), (Skanderborg Kommune, 2011),
(COWI, 2014), (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2013), (Ringkøbing-Skjern Kommune, 2011), (Holstebro Kommune, 2014), (Holstebro
Kommune, 2012), (EA Energianalyse, 2010), (Holstebro Kommune, 2013), (Lemvig Kommune, 2013), (Struer Kommune, 2013), (Struer
Kommune, 2013), (Skive Kommune, 2013), (Skive Kommune, 2014), (Skive Kommune, 2013), (Viborg Kommune, 2013), (Viborg
Kommune, 2009), (Herning Kommune, 2013), (Herning Kommune, 2009), (Rambøll, 2008 (a)), (Rambøll, 2008 (b)), (Ikast-Brande
Kommune, 2010), (Ikast-Brande Kommune, 2013), (Silkeborg Kommune, 2011 (a)), (Silkeborg Kommune, 2011 (b)), (Silkeborg Kommune,
2013), (Favrskov Kommune, 2012), (Favrskov Kommune, 2014), (Favrskov Kommune, 2013), (Randers Kommune, 2013), (Randers
Kommune, 2010), (EA Energianalyse, 2009), (Norddjurs Kommune, 2013 (a)), (Norddjurs Kommune, 2013 (b)), (Syddjurs Kommune, 2012
(a)), (Syddjurs Kommune, 2012 (b)), (Syddjurs Kommune, 2014), (AffaldVarme Århus, 2010 (a)), (AffaldVarme Århus, 2010 (b)),
(AffaldVarme Århus, 2010 (c)), (Aarhus Kommune, 2012), (Århus Kommune, 2009), (Aarhus Kommune, 2013), (Odder Kommune, 2012),
(Odder Kommune, 2013), (Horsens Kommune, 2013 (a)), (Horsens Kommune, 2013 (b)), (Hedensted Kommune, 2013 (a)), (Hedensted
Kommune, 2013 (b)), (Samsø Kommune, 2013)
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Målsætninger for den kommunale energiplanlægning
17 af regionens 19 kommuner har på nuværende tidspunkt vedtaget mål for deres energiplanlægning. Det er i
de fleste tilfælde i form af klimarelaterede planer, hvori CO2-reduktion ses som en del af kommunens klimarelaterede arbejde. Det ses altså, at kommunerne i høj grad anvender deres klimaarbejdet som basis for at
arbejde med energiplanlægning. Kun i fire kommuner er titlen alene relateret mod energiplanlægning. I det
efterfølgende vil disse planer blive benævnt som energiplaner.
I de 17 kommuner, hvor der er vedtaget en plan med relation til energiplanlægning, er der også i alle tilfælde
opstillet overordnede mål for kommunens energisystem. Disse målsætninger peger i de fleste tilfælde frem
mod årene mellem 2020 og 2030, mens enkelte kommuner anvender et endnu længere sigte for deres målsætninger. I Tabel 4-1 ses kommunernes målsætninger for energiplanlægningen. Enkelte af kommunerne har
mere end én overordnet målsætning. Yderligere skal det påpeges, at det i enkelte tilfælde har været uklart,
om målene alene henvender sig til el og varmesektorerne eller til det samlede energisystem. Forsimplet kan
det opsummeres, at:
-

En tredjedel af kommunerne har mål om at opnå CO2-neutralitet, enten fra hele kommunens energiforbrug eller alene fra el og varmesektorerne.
En tredjedel af kommunerne har valgt at opstille mål for reduktion af CO2-emissionen fra kommunens geografiske område.
Fire af kommunerne har som målsætning af opnå en vis andel VE-produceret energi.
To kommuner har et mål om fossilfri energiforsyning.
To kommuner har som mål at blive lokalt selvforsynet med energi. For Skanderborg Kommune er
det dog kun energi til el og varme.

Med strategisk energiplanlægning er der lagt op til bl.a. at sikre, at kommunerne foruden deres egen målsætninger også arbejder mod de nationale målsætninger på området. Flere kommuner havde allerede i årene
mellem 2009 og 2012 vedtaget deres energiplaner, hvilket betyder, at planerne ikke har haft de nationale
målsætninger fra energiaftalen af 22. marts 2012 at forholde sig til. Af Energipolitisk redegørelse 2009 ses
det, at regeringen på dette tidspunkt havde en ikke-tidssat vision om at blive uafhængig af fossile brændsels,
samt at Danmark internationalt har forpligtet sig til dække 30 % af det endelige energiforbrug i 2020 med
vedvarende energi (Klima- og Energiministeriet, 2009). Derfor er også disse energiplaner lavet under indflydelse af nationale målsætninger, der peger i samme retning som de nuværende, dog uden at være helt så ambitiøse.
Det er tydeligt i langt de fleste af planerne, at kommunerne forholder sig til målsætningerne fra udmeldte
politiker fra regeringen og EU. Sammenholdt med energiaftalens målsætninger, om at varme- og elsektorerne i 2035 alene er baseret på vedvarende energi og tilsvarende for transport og industrisektorerne i 2050,
arbejder kommunerne alle i den rigtige retning med de opstillede målsætninger. Horsens og Samsø Kommuner har, med deres målsætninger om henholdsvis 100 % vedvarende energiforsyning i 2050 og fossilfri ø i
2050, målsætninger, der stemmer overens med de nationale målsætninger. Ligeså gælder det Struer Kommunes ambitionen om fossilfri energi i 2035, hvilket endog er mere ambitiøst end den nationale målsætning.
Helt så fuldendte er ambitionerne dog ikke i de andre kommuner. Her drejer målsætningerne sig om CO2neutralitet, reduktion af CO2-emisssion og lokal netto-selvforsyning, hvilket skal være opfyldt i 2020, 2025
eller 2030. Disse målsætninger peger alle mod en delvis opfyldelse af den nationale målsætning og skal derfor også senere udvides med målsætninger, der peger mod de nationale målsætninger. Dette stemmer godt
overens med interviewundersøgelsen, som indikerer, at mange af kommunerne ikke i deres daglige arbejde
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Lokal selvforsyning e/v

Lokal selvforsyning total

VE-Andel

Fossilfri total

% CO2-reduktion

CO2-neutralitet e/v

CO2-neutralitet total

År for målsætning

År for vedtagelse

med energiområdet, tænker på at sikre de nationale målsætninger. Respondenterne mener dog, at de nationale målsætninger har gjort, at kommunerne har opnået et større fokus på energiområdet og at målsætningerne
måske ubevidst påvirker deres arbejde. (Kommuner, 2014).

Ringkøbing-Skjern 2011 2020
X
Holstebro
2011 2025
50 %
Lemvig
Struer
2013 2035
X
Skive
2013 2029 X
Viborg
2009
??
X
Herning
2009 2030 -35 % af samtlige DHG i.f.t 2007 (inkl. landbrug)
Ikast-Brande
Silkeborg
2011 2030 X
Skanderborg
2011 2020
X
X
Favrskov
2012 2025
25 %
50 %
Randers
2010 2030
75 %
75 %
Norddjurs
2013 2020
55 %
Syddjurs
2012 2020
2 % årlig CO2-reduktion indtil 2020
Aarhus
2008 2030 X
Odder
2012 2030 X
Horsens
2013 2050
100 %
Hedensted
2013 2025
50 %
Samsø
2011 2050
X
Tabel 4-1: Målsætninger for de kommunale energiplaner. Betegnelsen e/v betyder at
målsætningen kun drejer sig om el- og varmesektorerne.

Det mellemlange tidsperspektiv i energiplanerne gør, at de ikke kan sigte mod den fulde omstilling af energisystemet og derfor heller ikke tydeliggøre alle de punkter, hvor handlinger er nødvendige. Endvidere er der
en fare for, at løsninger, der er optimale i forhold til at opnå delmålet, ikke er optimale i forhold til at nå det
endelige mål, hvorfor der kan ske langsigtede fejlinvesteringer. Derfor bør kommunerne udvide deres strategier til at dække et tidsperspektiv frem mod 2050, hvor Danmark som helhed skal være omstillet, og så kan
der laves milepæle for vejen dertil.
Målsætninger for de enkelte kommuner bør opstilles på baggrund af det lokale potentiale, og derfor skal målet også være forskelligt kommunerne imellem. Nogle bør måske sigte mod at blive eksportører af store
mængder vedvarende energi, mens andre kommuner ikke har de tilsvarende potentialer til at producere vedvarende energi, og derfor først og fremmest skal sørge for at sænke energibehovet. Der er i dette speciale
ikke set nærmere på de lokale potentialer, og derfor er det heller ikke muligt at analysere om kommunernes
målsætninger er tilstrækkeligt ambitiøse eller ej.

Handlinger i kommunernes energiplaner
Overordnet ses det, at stort set alle kommuner i Region Midtjylland har opstillet markante målsætninger for
den kommunale energiplanlægning, som også er blevet politisk vedtaget. Målsætningerne har dog kun værdi,
hvis de efterfølges af egentlige handlinger. Det er derfor i det følgende analyseret, i hvilket omfang de kom46 | S i d e
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munale energiplaner indeholder handlinger, der arbejder frem mod de ambitiøse målsætninger, samt om
handlingerne dækker over al forsyning og forbrug indenfor alle sektorer, som der lægges op til i Energistyrelsens formålsbeskrivelse af strategisk energiplanlægning (Energistyrelsen, 2013).
For at kunne opstille handlinger frem mod de vedtagne målsætninger for energiplanlægningen, er det nødvendigt at have en kortlægning af energiforbruget samt potentialet for energibesparelser og anvendelse af
vedvarende energi. Region Midtjylland har, som nævnt i Afsnit 1.3 fået udarbejdet energiregnskaber for
samtlige kommuner i regionen for årene 2007, 2009 og 2011. Disse regnskaber har de fleste af kommunerne
anskaffet sig, og regnskaberne for 2011 er anskaffet af alle kommunerne (Region Midtjylland, 2012). Disse
er anvendt som basis for 13 af kommunernes energiplaner, mens en enkelt kommune har fået en kortlægning
foretaget andetsteds. Kommunerne har derfor et godt udgangspunkt for deres arbejde med energiplanlægning, og den ensartede kortlægning skaber også mulighed for at sammenligne kommunerne. Som en del af
energiregnskaberne får kommunerne også et overslag over de tilgængelige biomasseressourcer i kommunen.
Det er dog kun otte af kommunerne, der eksplicit forholder sig til det lokale potentiale i deres energiplan. At
det ikke er alle kommunerne, der forholder sig til en kortlægning af energiforbrug og de lokale biomasseressourcer i deres planer betyder naturligvis ikke, at de ikke har dette overblik, men det kan indikere, at kommunerne ikke har stort fokus på disse informationer i deres udformning af handleplaner.

Forskelligt ambitionsniveau
Netop handlingerne fremlagt i energiplanerne er af stor forskellighed fra kommune til kommune. Det er her
forskellen mellem kommunernes ambitionsniveau for energiplanlægningen virkelig kommer til syne. Mange
af kommunerne har allerede i de første år efter oprettelsen af de nye, større kommuner vedtaget visioner for
klima- og energiområderne som præsenteret ovenfor. I kommunernes energiplaner præsenteres handlinger,
som skal lede mod opnåelse af den kommunale målsætning. Udformningen af disse handlinger har form af
alt, lige fra en brainstorm af mulige handlinger, til egentlige handleplaner med tilknyttede tidsplaner.
De fleste af energiplanerne er opbygget således, at der opstilles mål for, hvor meget de enkelte sektorer skal
bidrage med for opfyldelse af den overordnede målsætning. Derudover, er der vedtaget en handlingsplan for
konkrete aktiviteter, der skal ske indenfor de næste to til fire år. Herved har kommunerne forpligtet sig til
helt konkrete handlinger, der virker som skridt på vejen frem mod målet for de enkelte områder og mod den
overordnede målsætning. For flere af kommunerne omhandler tiltagene udarbejdelse af nye varmeplaner,
vindmølleplaner, biomasseplaner og lignende analyser, der understøtter kommunernes energiplanlægning.
Flere af kommunerne har yderligere taget beslutning om, at nye handlingsplaner skal vedtages i en fast rytme
og nogle af dem har allerede vedtaget anden eller tredje handlingsplan og har derved lavet en fast procedure
for kommunens energiplanlægning.
I Odder, Viborg Kommuners energiplaner fremhæves først og fremmest de handlinger, der stilles krav om til
kommunerne fra national side, som f.eks. kravet om at energirenovering i offentlige bygninger med en tilbagebetalingstid på under fem år gennemføres samt initiativer, der allerede er taget af andre aktører. Derudover
præsenteres en række handlinger, som kommunen kan foretage, men som ikke er koblet til en tidsplan eller
egentlige målsætninger om besparelser. På den måde giver energiplanerne udtryk for, at kommunerne gerne
vil fremstille sig selv som nogen der arbejder positivt for omstillingen, men uden at ville forpligte sig til noget.
For at opnå succes med energiplanen, skal der også være sammenhæng mellem de lokale potentialer, den
politiske villighed, og det scenarie, der opstilles for at opnå målsætningen. I Skanderborg Kommune er målet
at være selvforsynende med vedvarende energi til el og varme i 2020. For at opnå dette påpeges det, at der
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skal opstilles 88 MW vindmøller. Kommunen har dog kun udlagt områder til opstilling af mellem 12 og 18
MW vindmøllekapacitet i den vindmølleplan, de netop har fået udarbejdet en miljøgodkendelse til. Det skal
her ikke kritiseres, at kommunen udlægger areal til opstilling af op til 18 MW vindmøllekapacitet, da der
ikke er indsigt i de lokale forhold. Men det er svært at tillægge initiativerne i energiplanen nogen særlig værdi, når det førstnævnte initiativ i planen, der skal bidrage til over 50 % af indsatsen mod at nå målet om CO 2neutralitet, er så langt fra at have bund i de reelle muligheder i kommunen. Eksemplet med Skanderborg
Kommune viser vigtigheden af, at energiplanen bygger på en grundig kortlægning af energiforbruget og
energiforsyningen såvel som de lokale potentialer for vedvarende energi.

Indholdet i kommunernes energiplaner
Kommunernes energiplaner er fyldt med handlingsforslag, enten i form af forslag til handlinger eller reelt
vedtagne handlinger. I det følgende er det analyseret, i hvor høj grad disse handlinger er i tråd med de centrale handlinger fra energiaftalen af marts 2012. Efterfølgende analyseres det, i hvor høj grad handlingerne
dækker den bredere tilgang til energiplanlægningen, som der lægges op til med strategisk energiplanlægning,
hvor energiplanlægningen skal inkludere alt energiforbrug og -forsyning indenfor alle sektorer samt fokus på
samspillet mellem de forskellige elementer i energisystemet og nødvendigheden af at integrere systemerne.
Det er naturligvis forskelligt fra kommune til kommune, hvilke områder det er relevant eller skal prioriteres
at handle på, hvilket bl.a. afhænger af det nuværende energisystem og de lokale potentialer. Derfor skal det
ej heller forstås sådan, at alle kommuner nødvendigvis bør have handlinger indenfor alle de nævnte områder.
Formålet med denne analyse er at skabe et overblik over, hvilke handlinger kommunerne arbejder med, og
det er derfor ikke vurderet, om de valgte handlinger er i tråd med de lokale behov.
Med energiaftalen har folketinget vedtaget en række handlinger frem mod 2020, der skal understøtte omstillingen af energisystemet. De centrale fokusområder i energiaftalen ses oplistet i Afsnit 4.1. I Figur 4-1 fremgår, i hvilket omfang, de kommunale energiplaner indeholder handlinger indenfor fokusområderne i energiaftalen. Det skal dog bemærkes, at 11 af de 17 kommunale energiplaner var vedtaget allerede inden energiaftalen blev indgået. Derudover ses der ligeledes i Figur 4-1, hvor mange kommuner, der har handlinger, der
omhandler; samspil mellem el, varme og industri, integration af fluktuerende energi, affald som ressource,
lokalt biomasse, samt handlinger indenfor privat og offentlige forbrug, varmeforsyning, elproduktion, transport samt industri.
Varmeforsyning
Kommunerne er som bekendt myndighed for kollektiv varmeforsyning, hvilket betyder, at kommunerne i høj
grad har mulighed for at styre udviklingen her. Det afspejler sig også klart i de kommunale energiplaner,
hvor 16 ud af 17 planer indeholder initiativer for den kollektive varmeforsyning, hvilket viser, at kommuner
har fokus på dette område. De kommunale handlinger drejer sig dels om at udskifte de fossile brændsler og
sammenkobling af værker, men også om udvidelse af fjernvarmeområderne og muligheden for at anvende
tilslutningspligt. I energiaftalen drejer initiativerne sig først og fremmest om fremme af biomasse, geotermi
og varmepumper. Kommunerne har også i høj grad fokus på anvendelse af biomasse i fjernvarmen og nævner direkte biomasse til varmeforsyning som en del af omstillingen. Derimod er det kun ni af kommunerne,
der lægger op til at arbejde med geotermi og varmepumpeløsninger. Netop disse løsninger vil ellers kunne
mindske belastningen på den begrænsede biomasseressource samt hjælpe til at integrere vindenergien. Derfor er det også væsentligt, at kommunerne begynder at overveje disse løsninger i deres planlægning. Kommunerne, der først udarbejdede deres energiplaner efter vedtagelsen af energiaftalen, har ikke i højere grad
end de øvrige kommuner tiltag for varmepumper og geotermi.
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Fokusområder i strategisk energiplanlægning
Samspil, industri og varme
Samspil, el og transport
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Grøn privat transport
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Antal kommuner
Figur 4-1: Indhold i de kommunale energiplaner. Figurens øverste del viser, hvilke tiltag fra Energiaftalen, som kommunernes energiplaner har tiltag for. Den nederste del viser hvilke elementer fra strategisk energiplanlægning som kommunerne
har tiltag indenfor. Nogle tiltag er med i både den øverste og den nederste del af figuren, grundet delenes forskellige fokus.

Flere af kommunernes energiplaner bliver også betegnet som planer for kommunens varmeforsyning, der
dog også i forskelligt omfang indeholder handlinger for andre områder. Alt i alt har 11 af regionens kommuner, siden kommunesammenlægning, udarbejdet nye varmeplaner enten som en del af deres energiplan eller
som en handling affødt af energiplanen. Derudover er der flere af de resterende kommuner, der lægger op til
at foretage analyser af det fremtidige fjernvarmesystem i kommunen. I Holstebro kommune har energiplanen
i høj grad karakter af en varmeforsyningsplan, men alligevel er det fortsat en varmeplan vedtaget i 1986 der
refereres til i kommuneplanen. Interviewundersøgelsen viser, at de kommuner der, som Holstebro ikke har
en opdateret varmeplan, arbejder mere med en ad hoc tilgang til varmeplanlægningen, hvor der løbende projektgodkendes (Kommuner, 2014).
På trods af, at kommunerne ikke er myndighed for den individuelle varmeforsyning, har 13 af kommunerne
fokus på husejernes valg af varmekilde som en del af kommunens bestræbelser på at nå de kommunale og
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nationale målsætninger. Der lægges bl.a. op til at arbejde med formidling af fordele ved anvendelse af solvarme, varmepumper og biomasse. Derudover er der flere kommuner, som vil arbejde for fælles varmeanlæg
i mindre landsbyer. Her viser kommunerne et noget højere ambitionsniveau end regeringen, der blot stiller
krav til nybyggeri og udfasning af olie i kollektivt forsynede områder.
I tråd med dette viser interviewundersøgelsen, at nogle kommuner går aktivt ind i at planlægge for fjernvarmesystemet i kommunen, mens andre kommuner udfører mere ad hoc planlægning, når projekter skal godkendes.
Energibesparelser
En central del af energiaftalens målsætning er energibesparelser og energieffektivisering, hvor det mest konkrete initiativ for at opnå energibesparelser er at stille endnu større krav til energiselskaberne, om at fremskaffe energibesparelser. 15 af kommunerne har aktivt fokus på potentialet for at opnå energibesparelser i
den private bygningsmasse. Her tager kommunerne hovedsageligt udgangspunkt i energiselskabernes besparelsesforpligtigelse og kommunikation af mulighederne og fordelene ved energibesparelsestiltag. Yderligere
har bl.a. Favrskov og Ringkøbing-Skjern Kommuner indgået partnerskaber med lokale håndværkere og
energiselskaber, der skal gøre energirenoveringer mere attraktive for boligejere. Derudover arbejdes der også
med muligheden for at stille skærpede krav til energiforbruget i nybyggeri gennem lokalplanlægningen.
Som beskrevet i Afsnit 2.2, har kommunerne gennem en aftale mellem KL og Energiministeriet forpligtet sig
til at gennemføre energibesparelser, der er tilbagebetalt inden fem år. Denne aftale er ikke en del af energiaftalen, men indgået på et tidligere tidspunkt. Samtlige kommuner har da også handlinger der retter sig mod
energibesparelser i egen virksomhed. Mange af kommunerne beskriver rationalet bag tiltagene med, at
kommunen ønsker at gå foran som et godt eksempel og ”at feje for egen dør”.
Elproduktion
I energiaftalen er fokus på den fremtidige elproduktion næsten alene rettet mod opstilling af yderligere
vindmøllekapacitet samt i nogen grad at afsætte midler til bølgekraft og solceller. Derudover er det krævet af
kommunerne, at de udarbejder retningslinjer for vindmølleplanlægning i kommuneplanen. Følgeligt har
samtlige kommuner også retningslinjer i kommuneplanen. I 16 af de 17 energiplaner bliver vindenergi også
inkluderet som en del af energiplanen, dog med væsentlig forskellig tilgang. Nogle kommuner udlægger med
stor velvillighed arealer til produktion af langt mere elektricitet end de selv kan anvende, mens andre kommuner, som f.eks. Horsens Kommune, ikke mener, at der i fremtiden vil være mulighed for yderligere installation af vindmøller i kommunen.
Kommunerne er ikke myndighed for elforsyningen, og det er tydeligt i energiplanerne, at kommunerne heller
ikke gør betragtninger for sammenhængen af elsektoren. Fokus ligger derimod på installation af vindmølleog solcellekapacitet, hvormed elforsyningen for nogle kommuner kan virke direkte CO 2-negativ. Derimod er
der ikke meget fokus på elproduktion fra kraftværkerne. Ingen af kommunerne arbejder med betragtninger
som bevarelse af elproduktionskapacitet på kraftvarmeværkerne i deres fremtidige planer for energisystemet,
men har derimod alene fokus på at udskifte de fossile brændsler. Seks af kommunerne påpeger dog at biogas
og biomasse skal anvendes til både el- og varmeproduktion, dvs. kraftvarmeproduktion, og ikke blot snæver
varmeproduktion.
Transport
På transportområdet har 13 af regionens kommuner tiltag for at fremme gas og/eller el som drivmiddel, hvilket er i fin tråd med energiaftalen, der har fokus på demonstrationsprojekter med elbiler samt etablering af
infrastruktur. 11 af kommunerne vil da også netop demonstrere el og gasbiler i den offentlige flåde, ligesom
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flere kommuner også vil arbejde for grønne drivmidler i den kollektive transport. Seks af kommunerne har
endvidere også målsætninger for at fremme grønne drivmidler i den private transport. Af undersøgelsen ses
det, at flere kommuner vælger, slet ikke at beskæftige sig med transport i deres energiplanlægning. De kommuner, der tager initiativer for transporten, arbejder først og fremmest med de dele, som kommunen har direkte indflydelse på, nemlig kommunens egen flåde samt fremme af kollektiv transport. Der er dog seks af
kommunerne, der også arbejder med handlinger, der mere direkte skal påvirke privattransporten, ved at informere om muligheden for at anvende grønne drivmidler samt at opfordre til samkørsel.
Industri
Med Vores Energi er der lagt op til, at industrien først skal være fossilfri i 2050. I energiaftalen er der ikke
det store fokus på initiativer rettet mod industrien. Der er dog afsat to puljer til fremme af energieffektive
løsninger samt fastholdelse af industriel kraftvarme. Fra kommunernes side er der heller ikke det store fokus
på industrien. Syv af kommunerne vil lave initiativer der retter sig mod energibesparelser i specielt landbruget og de mindre virksomheder. Ringkøbing-Skjern kommune har dog også ambitioner om, at energiforbruget i kommunens virksomheder skal være baseret på lokalproduceret vedvarende energi. Også Aarhus
Kommune har ambitioner om, at påvirke virksomhedernes energiforsyning ved at tilskynde til, at virksomheder udenfor kollektive forsyningsområder anvender fossilfri energi.
Netop i forhold til industrien er der altså et stort hul i kommunernes energiplanlægning. Det er naturligvis
svært at sige meget om virksomhedernes fremtidige energiforbrug, men hvis ikke kommunerne, og staten for
den sags skyld, tager fat i problemstillingen, risikeres et efterslæb på dette område.
Anvendelse af lokale biomasseressourcer
I energiaftalen er der ikke noget specielt fokus på at aktivere de lokale biomasseressourcer udover, at give
støtte til udbygning af biogasproduktion. Udnyttelse af lokale ressourcer er heller ikke et centralt punkt i
oplægget til strategisk energiplanlægning, men i og med at biomasseressourcerne er begrænsede bør de lokalt
tilgængelige ressourcer aktiveres. Biomasseressourcerne handles på et globalt marked, og det er ej heller
målet, at der ikke skal importeres biomasse. Det handler derimod om, ud fra bæredygtighedsargumentet, at få
aktiveret de ikke anvendte lokale ressourcer, hvilket også kan have en værdiskabende lokal effekt.
Det er krævet at kommunerne fastsætter retningslinjer for planlægning af biogasanlæg, hvilket samtlige
kommuner i Region Midtjylland følgeligt har gjort. 15 af de kommunale energiplaner forholder sig da også
til biogas. Det er især biogas fra husdyrgødning, der er i fokus, mens muligheden for udvindelse af biogas fra
afgrøder og affald også nævnes i mange af planerne.
Som skrevet ovenfor, så har alle kommunerne fået overblik over de lokale biomasseressourcer gennem energiregnskaberne. Der er da også 12 af kommunerne, der specifikt påpeger anvendelsen af lokale ressourcer. I
flere tilfælde påpeges det dog samtidigt, at de lokale ressourcer ikke er tilstrækkelige og at man derfor bliver
nødt til at importere biomassen.
En oplagt lokal ressource er affaldet, hvilket 12 af kommunerne også er opmærksomme på. Det er dog samtidigt vigtigt at alle kommuner ikke bygger faciliteter til at udnytte ressourcen lokalt, hvis det er mere fordelagtigt at udnytte den andetsteds. Netop den pointe påpeger Randers Kommune:
”Affaldsressourcen i Randers Kommune køres i dag til forbrænding udenfor kommunen, hvor
den udnyttes til el- og varmeproduktion. Da ressourcen udnyttes effektivt til gavn for andre dele
af landet er lokal udnyttelse ikke behandlet nærmere i denne plan” (Randers Kommune, 2010, p.
27)
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På trods af, at der i energiaftalen ikke er noget særligt fokus på anvendelse af de lokale energiressourcer, er
det trods alt et fokusområde, som mange af kommunerne har taget til sig. Det skal dog bemærkes at affald
skal genanvendes i det omfang, dette er muligt (Miljøministeriet, 2012), hvorfor affaldsressourcen til energisektoren vil begrænses i fremtiden.
Integration af vind og samspil mellem sektorer
Som påpeget i Afsnit 1.2 er centrale elementer i strategisk energiplanlægning, at der planlægges for et fleksibelt og energieffektivt system, der kan hjælpe til at integrere den fluktuerende vindenergi. Netop behovet for
at integrere den stigende mængde vindenergi bliver behandlet i energiaftalen, hvor der skal udarbejdes en
Smart Grid strategi. Derudover vil der i 2018 komme tiltag for samspillet mellem de forskellige sektorer.
Syv af kommunerne gør i deres energiplaner opmærksom på behovet for at skabe fleksibilitet og integrere
vindenergien. Fem af kommunerne har fokus på at varmepumper, især i fjernvarmen, kan være med til at
integrere vindenergien, mens seks af kommunerne påpeger samme fordele ved brug af elbiler. Der er dog
omtrent dobbelt så mange af kommunerne, der har tiltag med varmepumper og elbiler, men i de resterende
kommuner lægges der ikke vægt på disse yderligere fordele ved teknologierne.
Med energiaftalen lægges der også op til at foretage en analyse af mulighederne for udnyttelse af overskudsvarme fra industrien. Dette er allerede et fokuspunkt som påpeges i fem af de kommunale energiplaner, hvilket dog efterlader et behov for at flere af kommunerne bliver opmærksomme på dette potentiale.
Opsamling på indholdet i de kommunale energiplaner
Gennemgangen af handlingerne i kommunernes energiplaner viser, at energiplanerne i høj grad beskæftiger
sig med de samme tiltag som energiaftalen. Det eneste tiltag, som ikke inddrages af størsteparten af kommunerne, er anvendelse af varmepumper og geotermi i fjernvarmen. Det er til trods for, at hovedparten af energiplanerne stammer fra før vedtagelsen af energiaftalen, hvorfor kommunerne ikke har haft denne som
guideline for deres handlinger. Det viser, at mange kommuner i flere år har haft en ambitiøs tilgang til energiplanlægningen.
Med strategisk energiplanlægning lægges der op til, at kommunerne skal lave energiplanlægning, der inkluderer forsyning og forbrug indenfor alle sektorer. Af undersøgelsen ses det, at næsten alle energiplanerne
inkluderer handlinger for kollektiv såvel som individuel varmeforsyning ligesom de også næsten allesammen
har fokus på energibesparelser i offentlige og private bygninger. Hvad angår produktion af el, har kommunerne også fokus på vindenergi, mens det kun er omkring halvdelen af kommunerne der beskæftiger sig med
solenergi og anden elproduktion. Ca. 2/3 af kommunerne har fokus på omstilling af egen flåde og fremme af
kollektiv transport. Derimod er det kun få kommuner der har fokus på den private transport og industri. Fravalget af industrien begrundes af Randers Kommune således:
”… at planen ikke arbejder med ændringer i hverken lufttrafikken eller industriens brændselsvalg, da disse områder vurderes at ligge for langt fra reel kommunal indflydelse” (Randers
Kommune, 2010, p. 29)
Udover manglerne i forhold til industri og transport mangler de kommunale energiplaner særligt at have fokus på samspillet mellem de forskellige dele af energisystemet og behovet for at integrere vindenergi i systemet. Ligeledes mangler flere af planerne også fokus på at udnytte de lokale biomasseressourcer.
Strategisk energiplanlægning bevæger sig ikke bare indenfor én sektor, den dækker over et tværsektorielt
område. Analysen viser dog en tendens til, at når der arbejdes med energi, sker det ofte isoleret i de enkelte
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sektorer og der ses ikke på samspillet mellem sektorerne. Interviewene med kommunerne underbygger dette,
da mange af kommunerne har svært ved at sige, hvordan de arbejder på tværs af sektorerne. Yderligere virker det ikke som om, at respondenterne har overblik over hvilke sektorer, der har en indvirkning på energiområdet (Kommuner, 2014). Dette indikerer, at der ikke er det fornødne overblik og samarbejde på tværs af
afdelinger og sektorer på nuværende tidspunkt, i de fleste kommuner. Dette skyldes, ikke nødvendigvis, at
kommunerne ikke har kompetencerne til at håndterer opgaven som de burde, men kan også skyldes en forvirring omkring, hvilke opgaver på energiområdet, der er skal-opgaver og ikke bare nogle opgaver de frivilligt
kan vælge at påtage sig.

Involvering af aktører
I vejledningen til strategisk energiplanlægning i kommunerne lægges der stor vægt på vigtigheden af, at involvere de berørte aktører allerede tidligt i processen med henblik på dels at få aktørernes input, dels at give
aktører ejerskab over projektet. Ved gennemlæsning af kommunernes energiplaner er det ikke muligt at sige
noget om, hvordan processen bag har været. Der kan derimod siges noget om, i hvilket omfang aktører er
benævnt i energiplanerne. Det er klart, at med de meget bredt dækkende handlinger som kommunerne lægger
op til i energiplanerne, er kommunerne også bevidste om, at hvis handlingerne skal gennemføres, kræver det
inddragelse af lokale virksomheder og borgere.
Der er dog også kommuner, som f.eks. Hedensted Kommune, der tydeliggør at borgere og virksomheder har
været inddraget allerede i planlægningsprocessen.
”I foråret 2012 drøftede borgere og repræsentanter for virksomhederne ved 3 workshops hvilke
virkemidler vi skal tage i anvendelse, hvordan kommunen kan understøtte borgere, borgergrupper og erhvervsliv til at bidrage aktivt, og endelig hvad vi skal tage fat på nu.” (Hedensted
Kommune, 2013 (a), p. 3)

X
X
X
Varmeværker
X
X
Forsyningsselskaber
X
Rådgivningsvirksomherder
Energinet.dk
X
X
Landbruget
X
Energistyrelsen
X
Biogasrejseholdet
X
Energitilsynet
X
Brancheforeninger
Håndværkere
Borgere
X
Nabokommuner
Regionen
Boligforeninger
Tabel 4-2: Aktører inkluderet i kommunernes energiplanlægning.

Kommune H

Kommune G

Kommune F

Kommune E

Kommune D

Kommune C

Kommune B

Kommune A

Det samme gør sig gældende for inddragelsen af kommunernes forvaltninger. Samtlige kommuner har fokus
på initiativer for kommunen som virksomhed. Det er dog kun 12 af kommunerne, der eksplicit gør opmærksom på inddragelsen af andre forvaltninger.
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X
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I modsætning til gennemgangen af kommunernes energiplaner, giver interviewundersøgelsen respondenterne
mulighed for at fortælle, hvilke aktører, de har medtaget i processerne omkring udarbejdelsen af deres planer. Tabel 4-2, viser hvilke aktører kommunerne har inddraget i processerne. Det skal dog bemærkes, at fire
ud af de otte kommuner siger ordret, at det er de aktører, som de har inddraget i deres varmeplanlægning, og
de forholder sig ikke til andre områder end dette. De resterende kommuner nævner aktører i forbindelse med
udarbejdelse af energiplaner eller den generelle energiplanlægning i kommunerne. (Kommuner, 2014). Tabellen viser, at kommunerne inddrager forskellige aktører i deres planlægning, og at der er mest fokus på
inddragelse af varmeværker og forsyningsselskaber. Respondenternes svar afspejler deres umiddelbare hukommelse og viden om, hvilke aktører der har været med i processerne. Det skal dog bemærkes, at det ikke
nødvendigvis er disse medarbejdere, der har siddet med processerne, hvorfor listen af aktører, der reelt har
været inddraget, kan variere fra Tabel 4-2.
En af de centrale motivationer for at arbejde med strategisk energiplanlægning er, at sikre, at der ikke sker
suboptimering kommunerne imellem pga. et snævert fokus på kommunens egen geografiske område
(Energistyrelsen, 2010). Derfor lægges der op til, at kommunerne skal samarbejde om energiplanlægningen
for, dels at koordinere handlinger med nabokommuner, dels at vidensdele kommunerne imellem. I syv af
energiplanerne påpeger kommunerne konkret, at de samarbejder med nabokommunerne omkring specifikke
tiltag. Et eksempel på et tværkommunalt samarbejde er Syddjurs og Norddjurs Kommuner, der har fået lavet
en fælles rapport af en ekstern rådgiver om en mulig fremtidig udvikling af energisystemet på Djursland.
Via arbejdet med kommunernes planlægning er der dog også fremkommet nogle eksempler, der viser, at
kommunernes tværkommunale samarbejde også kan forbedres. Et eksempel på manglende koordinering findes i Struer og Lemvig Kommuners vindmølleplanlægning. I vindmølleplanen for Lemvig Kommune ønskes
det at holde området omkring Klosterheden Plantage frit for vindmøller af landskabelige årsager. Det sydøstligste hjørne af plantagen ligger dog i Struer Kommune, og her ønsker kommune at arbejde for, at der kan
opstilles vindmøller inde i plantagen, hvis Skov- og Naturstyrelsen giver tilladelse til opstilling i fredsskov.

4.3 Opsamling
Som nævnt ovenfor, tager analysen udgangspunkt i specialets første tese:
Tese 1: Kommunernes nuværende energiplaner afgrænser sig til kommunernes skal-opgaver og følger ikke
specialets definition af strategisk energiplanlægning.
Analysen underbygger i nogen grad tesen, men ikke uden undtagelser. Det ses tydeligt, at kommunerne i
deres energiplaner i høj grad inkluderer de områder, hvor der stilles direkte krav til kommuner, det være sig
kollektiv varmeforsyning, biogasplanlægning, vindmølleplanlægning og realisering af energibesparelser i
egen virksomhed. Det viser, at selvom der hidtil ikke har været opstillet klare rammer for de kommunale
energiplaners indhold, så vælger kommunerne i høj grad at inkludere handlinger indenfor de områder, hvor
de er givet et mandat. Derimod har flere af de kommunale energiplaner væsentlige mangler i forhold til at
beskæftige sig med transport, industri, samspillet mellem energisystemets sektorer samt delvist også for udnyttelsen af de lokalt tilgængelige ressourcer.
Ti af kommunernes energiplaner tager dog udgangspunkt en bredere forståelse af energiplanlægningen, hvor
de også forholder sig til opgaver, der ligger udenfor de kommunale skal-opgaver, og derfor i høj grad er opgaver, hvor kommunerne gennem partnerskaber og kommunikation skal forsøge at påvirke andre beslutningstagere. Det ses særligt i energiplanerne fra Ringkøbing-Skjern og Aarhus Kommuner, der indeholder
handlinger for nærmest samtlige sektorer, har fokus på fleksibilitet og samspillet mellem energisystemets
enkeltdele og er opmærksomme på det tværkommunale arbejde, hvorfor disse planer i høj grad kan betragtes
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som strategiske energiplaner. Også planerne fra Horsens, Skive og Holstebro Kommuner arbejder også med
stort set det samme brede billede, men har dog forskellige mangler på bl.a. transportområdet og energi til
industrien.
Dette underbygges af interviewundersøgelsen, hvor samtlige kommuner giver udtryk for, at de deler opgaverne indenfor energiområdet op i skal- og kan-opgaver. De kommuner, der allerede i dag arbejder målrettet
med energiplanlægningen, og dermed også i høj grad med kan-opgaverne, er enige om, at de gør det ud fra et
grønt vækst incitament. Der er fokus på, at arbejdet er økonomisk fordelagtigt for kommunerne, da de ikke
får nogle midler til at gøre dette, og arbejdet derfor ikke vil give mening for dem, hvis ikke det er vækstskabende. (Kommuner, 2014).
Samlet set viser gennemgangen af kommunernes energiplaner, at 17 ud af Region Midtjyllands 19 kommuner har vedtaget mål for klima og energiområdet, ligesom de også har udarbejdet energiplaner af varierende
omfang. Kommunerne har generelt set ambitiøse målsætninger, men dog for en kortere tidshorisont end Regeringen har gjort med Vores Energi.
På trods af at mange af kommunerne har udarbejdet deres energiplaner allerede før energiaftalen blev vedtaget indeholder næsten alle energiplanerne handlinger for de samme tiltag som energiaftalen. Eneste undtagelse er anvendelsen af varmepumper og geotermi i fjernvarmen. Det tyder på, at det ikke ensidigt er energiaftalen, der sætter rammerne og ambitionsniveauet for kommunernes energiplanlægning, men at det i lige så
høj grad er de proaktive kommuner, der er med til at sætte dagsordenen for den nationale energiplanlægning.
Måske har den kommunale velvillighed været med til at legitimere, at Folketinget fastsætter ambitiøse målsætninger for energiområdet. På baggrund af analysen er følgende centrale barrierer identificeret;
-

Kommunerne har stærkt fokus på skal- og kan-opgaver. Hvis ikke strategisk energiplanlægning gøres obligatorisk, gør alle ikke en indsats.
Kommunerne mangler fokus på tværsektorielt samspil.
Kommunerne mangler fokus på tværkommunalt samarbejde.
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Barrierer for strategisk energiplanlægning

Formålet med dette kapitel er, at undersøge, hvordan casen forholder sig til specialets anden tese. Dette gøres
ved at undersøge, hvordan respondenterne i interviewundersøgelsen ser strategisk energiplanlægning samt,
hvilke elementer de ser som centrale i dette. Yderligere undersøges kommunernes kompetencer i forhold til
at varetage strategisk energiplanlægning samt om rammerne for strategisk energiplanlægning er optimale,
som det ser ud i dag. Analysen tager udgangspunkt i interviewundersøgelsen med de otte respondentkommuner, Region Midtjylland og Energinet.dk.

5.1 Forståelsen af strategisk energiplanlægning
I og med at kommunerne i Region Midtjylland er gået ind i projektet omkring strategisk energiplanlægning,
formodes det, at kommunerne har forholdt sig til, hvad begrebet strategisk energiplanlægning indeholder og
dækker over. Derfor er det væsentligt at undersøge, hvilken forståelse de enkelte kommuner har af begrebet
strategisk energiplanlægning.
Interviewundersøgelsen viser først og fremmest, at kun én af kommunerne forholder sig direkte til Energistyrelsens definition af strategisk energiplanlægning. Denne respondent fortæller dog, at han inden interviewet
ikke rigtig havde et billede af, hvad det var, hvorfor han havde brugt tid på at undersøge dette. Til spørgsmålet om, hvordan han ser strategisk energiplanlægning, svarer han:
”Ja, der spurgte jeg lige mig selv om i går, da jeg læste guiden her. Jamen hvad er det egentligt?
… Ja, jamen jeg synes det ligger sig meget op af det, der ligesom er skrevet om det fra Energistyrelsen i deres vejledning. Det handler om, at det er noget tværkommunalt samarbejde. Så synes
jeg også det handler især om partnerskaber. Der er måske fokus på at det skal være partnerskaber også med virksomheder, … jamen strategisk det er jo også, netop det her som vi snakker om,
at man ser på forskellige energisektorer, så kan det godt være, man ikke kan gøre så meget indenfor elsektoren men i det mindste, at man prøver, at se på helheden, på det samlede CO2-udslip
fra kommunen. Det er da en ny retning, i hvert fald i forhold til den måde man har tænkt sektorbaseret før, så prøver vi ligesom at samle trådende lidt.” (Kommune B, 2014)
I modsætning til respondenten fra Kommune B, virker nogle af respondenterne i andre kommuner ikke til at
have taget direkte stilling til begrebet strategisk energiplanlægning og når de bliver bedt om at klargøre, hvad
de forstår ved strategisk energiplanlægning, forholder de sig ikke rigtig til begrebet, men taler i stedet om
hvordan der planlægges i forhold til energi i det hele taget. Samtidig er der stor forskel på, hvor sikre de enkelte respondenter virker i forhold til at tale om emnet samt hvor stærke respondenternes holdninger til emnet er. Dette kan skyldes, at de personer, der sidder med det er nye indenfor at arbejde med energiområdet, at
opgaven med strategisk energiplanlægning bare er en opgave der er kommet ind fra sidelinjen, hvor lang tid
den adspurgte har arbejdet med området, og samtidig er der også stor forskel på, hvor lang tid og i hvilket
omfang kommunerne har arbejdet med strategisk energiplanlægning.
Flere af kommunerne har en idé om, hvad strategisk energiplanlægning er, dog viser det sig, at der er en væsentlig forskel på hvordan respondenterne beskriver dette, fra kommune til kommune. En kommune mener,
at strategisk energiplanlægning er en platform for kommunikation, hvor kommunerne kan mødes og tale om
mulighederne for projekter på tvær af kommunegrænserne. Yderligere også en platform, hvor fagpersoner
eller organisationer kan komme og holde oplæg omkring energiområdet, og hvordan energisystemet hænger
sammen. (Kommune G, 2014). En anden kommune betegner strategisk energiplanlægning som helhedsplanlægning, hvor der er en erkendelse af, hvilke muligheder der er til stede og at disse skal forvaltes forskellige
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over kommunegrænserne. (Kommune A, 2014). En tredje kommune med en helt klar holdning til, hvad strategisk energiplanlægning er, siger;
”Det er at tænke alle forsyningsenhederne rigtigt sammen, eller tænke ressourceforbruget rigtigt
sammen, fordi i bund og grund handler det om, hvad vi har til rådighed af ressourcer. Det handler om at få dem brugt bedst muligt, få mest muligt energi ud af de ressourcer, man har. Så det er
ikke kun hvad for nogle ressourcer man har, hvad man forbrænder, men det er også, hvordan
man forbruger dem.” (Kommune F, 2014)
Dette bakkes op af Kommune H, som lægger stor vægt på det at planlægge på tværs af sektorer, energiformer og geografiske skel, hvor det sikres, at det bedste samlede resultat opnås.
I tråd med Kommune F og Kommune H, har Louise Langbak Hansen fra Region Midtjylland ligeledes et ret
klart billede af, hvordan hun ser strategisk energiplanlægning.
”Jeg forstår planlægning, der har det lange sigte for øje. Altså, strategisk på den måde at der
skal tænkes på den lange bane. Der skal tænkes i helheder, hvor kommunerne indtil nu har lavet
varmeplanlægning særskilt, og en vindmølleplan og så er der lavet en biogasplan. For mig er
strategisk energiplanlægning hele energisystemet – ikke kun varmesystemet. El, varme, industriens energibehov og transportsektoren. Så det er noget med hele energisystemet, tænke i helheder,
tænke på den lange bane, tænke på tværs af aktører og enheder, det kan være kommuner osv.”
(Hansen, 2014)
Parterne arbejder altså med forskellige forståelser af strategisk energiplanlægning. Seks ud af de otte adspurgte kommuner samt regionen nævner dog alle det tværkommunale aspekt i et eller andet omfang i forbindelse med strategisk energiplanlægning.
I forbindelse med forståelsen af strategisk energiplanlægning, bliver kommunerne også spurgt om, hvilke tre
elementer, de ser som de mest centrale i forbindelse med strategisk energiplanlægning. Kommunernes forskellige svar er oplistet nedenfor;





Fjernvarmeforsyning, vindenergi, affald til biomasse (Kommune D, 2014).
Ressourceprioritering og planlægning over kommunegrænser (Kommune A, 2014).
Koordinering med nabokommuner i forhold til fjernvarme, biogas og gylle på tværs, en fælles forståelse og overordnet planlægning (Kommune C, 2014).
At få snakket sammen, vidensdeling, oplæg om hvordan tingene hænger sammen og det tværdisciplinære i, hvordan man skal forstå forskellige aktører (Kommune G, 2014).

Ud fra de kommuner, der har svaret på spørgsmålet nævner tre ud af fire energiressourcer på den ene eller
anden måde, som et vigtigt element i den strategiske energiplanlægning, hvilket går godt i tråd med forståelsen af strategisk energiplanlægning i specialet.
Energinet.dk henviser ikke til en klar definition af strategisk energiplanlægning, da de ikke ønsker at distancere sig fra projekter, som arbejder med strategisk energiplanlægning under en anden definition. De gør det
dog klart, at der er tre centrale begreber, som de arbejder med indenfor strategisk energiplanlægning, hvor
det handler om at sikre et holdbart energisystem ud i fremtiden. Disse centrale begreber er, robusthed, effektivitet og fleksibilitet. Dette er centrale elementer for energisystemet, da det skal kunne håndtere, at forhol-
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dende for energiplanlægningen kan udvikle sig anderledes end forventet i fremtiden. (Energinet.dk, 2014)
(Krarup, 2014)
I definitionen af strategisk energiplanlægning lægges der ligeledes vægt på, at kommunerne gennem strategisk energiplanlægning kan sikre en udvikling mod bl.a. de nationale energi- og klimamålsætninger. Ingen af
kommunerne nævner sikringen af de nationale målsætninger i forbindelse med beskrivelsen af strategisk
energiplanlægning, hvilket kan indikere, at der ikke tages udgangspunkt i Energistyrelsens definition af strategisk energiplanlægning ude i kommunerne. En forklaring på, hvorfor kommunerne ikke nævner sikringen
af de nationale målsætninger, når de definere strategisk energiplanlægning, kan måske også findes i at det er
disse nationale målsætninger, som ligger bagved kommunernes forståelse af, hvorfor der laves energiplanlægning og strategisk energiplanlægning.

5.2 Styrker og svagheder ved strategisk energiplanlægning i kommunerne
Et af de spørgsmål, som er kommet op flere gange under projektperioden og under interviewundersøgelserne, er, om kommunerne overhovedet bør beskæftige sig med energiplanlægning og dermed også strategisk
energiplanlægning. Derfor er det væsentligt at se på, hvad respondenterne ser som styrkerne og svaghederne
ved, at strategisk energiplanlægning behandles i kommunerne.
Det viser sig, at kommunerne har forskellige syn på, hvilke styrker og svagheder de ser. En af grundene til
dette kan formodentligt være, at respondenterne tænker styrker og svagheder i forhold til deres egen kommune, hvorfor kommunernes forskelligheder i størrelser, geografiske beliggenheder, interesser, erfaring og
faglige kompetencer, givetvis influerer synet på strategisk energiplanlægning.
En af de styrker flere af kommunerne benævner, er dog at kommunerne har en fordel i forhold til, at skulle
varetage strategisk energiplanlægning ved, at de er tæt placeret på borgere, de lokale varmeværker og affaldsselskaberne. Andre fordele som benævnes er kommunernes størrelse. En kommune mener, at kommunen har en fordel i og med, at den er lille (Kommune D, 2014), mens en anden kommune mener, deres fordel
er, at de er en stor kommuner, som selv har de relevante kompetencer indenfor organisationen samtidig med,
at de ligeledes har flere ressourcer at gøre med i forhold til de mindre kommuner (Kommune H, 2014). Region Midtjylland ligger også vægt på, at kommunerne har en styrke i, at de er tæt på lokale aktører og borgere, men også at kommunerne er vigtige i forhold til politiske udmeldinger:
”… Der tror jeg, at kommunerne har en vigtig rolle i politisk at give de ideologiske mål, så er det
værkerne, der skal implementere, gennemføre og regne økonomi på det, men der er en vigtig rolle der. … Og så tror jeg heller ikke, man skal underkende kommunernes mulighed for formidling
og dialog med aktørerne og borgerne. De er jo den myndighed, der kommer tættest på; staten er
for langt væk, regionen er for langt væk, i hvert fald til det helt nære, der er det jo kommunerne.”
(Hansen, 2014)
Energinet.dk siger i tråd med Region Midtjyllands overvejelser, at kommunalbestyrelserne har en styrke i
forhold til strategisk energiplanlægning, da det er dem, der er gode til at tage de lokale dialoger med aktører
og sammenkoble forskellige synspunkter i planlægningen. (Krarup, 2014)
Der er ikke kun styrker forbundet med strategisk energiplanlægning i kommunerne. Kommunerne ser ligeledes en række svagheder ved, at de skal varetage strategisk energiplanlægning. En af de svagheder som står
ret klart gennem interviewene er, at der er forvirring i kommunerne omkring ansvaret for strategisk energiplanlægning og energiplanlægningen generelt, samt om energiplanlægning overhovedet har en plads ude i
kommunerne. Dette underbygges også af flere af kommunerne, som netop ser dette som en af svaghederne,
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hvis kommunerne skal varetage strategisk energiplanlægning (Kommune F, 2014), (Kommune B, 2014).
Yderligere udtrykker en enkelt kommune, at der kan være en svaghed forbundet med, at strategisk energiplanlægning i dag kun er en kan-opgave, hvorfor kommunerne selv kan bestemme, om de vil lave strategisk
energiplanlægning, og hvis de gør det, kan de selv bestemme omfanget (Kommune B, 2014). Dette betyder,
at den strategiske energiplanlægning rundt om i kommunerne kan variere fra en sporadisk benævnelse til
detaljerede handlingsplaner.
Lige såvel som kommunerne ser deres størrelse som en styrke i forhold til strategisk energiplanlægning, ser
mange af dem ligeledes en svaghed forbundet med deres størrelse. Kommune D, ser både kommunens styrke
i at det er en lille kommune, men ser også en svaghed ved det samtidig med, at det er en svaghed for kommunen, at den ligger i udkanten og langt fra de større kommuner (Kommune D, 2014). I kontrast til dette
benævner en af de større kommuner i regionen ligeledes dens størrelse som både en styrke og en svaghed.
Styrken ligger i at kommunen har ressourcerne og kompetencerne, mens svagheden ligger i at organisationen
kan blive for stor, i og med at jo større organisationen er, jo flere forskellige interesser er der også, der skal
tages højde for. En anden ulempe er, at jo større organisationen er, jo større chance er der for, at der er geografisk langt mellem forvaltningerne, hvilket svækker det interne samarbejde. (Kommune H, 2014). I forhold til størrelsen fremhæver en af kommunerne, at kommunerne slet ikke har en størrelse, der er stor nok til
at kunne vatetage alle aspekter af energiplanlægningen (Kommune C, 2014). I tråd med dette nævner én
kommune, at der er en barriere i, at det er vanskeligt for kommunerne at få adgang til data fra andre kommuner (Kommune A, 2014). Respondenten fra Kommune A giver et tænkt eksempel i forhold til at planlægge
for biogasanlæg på kanten til en nabokommune:
”… vi kan jo ikke bare gå ind og planlægge et biogasanlæg lige op ad Kommune X’s grænser. Vi
er jo nødt til også på en eller anden måde at kende til, hvad der er af biomasse fra deres side, og
det er ikke bare noget vi får lov til, det skal vi spørge om. Så når biomassesekretariatet hjælper
os, så kan vi ikke få de oplysninger, vi skal have en specifik tilladelse. … Så det er ikke almindelig tilgængelig information, den er meget kommunespecifik, så man kan sige mange af de oplysninger, man kunne sige var landsdækkende oplysninger, nej, det er kommunalt ejede oplysninger.” (Kommune A, 2014)
I forbindelse med dette, er der også den svaghed, at kommunerne oftest har deres egne interesser før de fælles interesser, hvilket kan være hæmmende for et tværkommunalt samarbejde (Kommune G, 2014). Én enkelt kommune mener dog, at der ikke er nogen svagheder forbundet med, at kommunerne skal varetage strategisk energiplanlægning. Respondenten fremhæver:
”Jamen jeg ved ikke om der er nogle svagheder. Hvis man vil noget, så kan man jo bare sætte sig
ind i det. Så kan man jo bare tage knoglen og ringe til eksperter. Man kan køre over til Energistyrelsen eller køre op til AAU. Det ser jeg ikke som nogen barriere. Altså smid de der hæmninger overbord og så gå efter at få det til at lykkes.” (Kommune E, 2014)
Region Midtjylland ser, at der i dag er nogle forskellige svagheder i forhold til, at kommunerne skal varetage
strategisk energiplanlægning. Den første svaghed regionen påpeger, er, at der fra national side, ikke rigtig
bliver peget på, hvordan de forskellige energiressourcer skal anvendes. F.eks. om biogas skal anvendes til
kraftvarme eller transport. Svagheden i dette er, at der er risiko for, at kommunerne arbejder i forskellige
retninger. (Hansen, 2014). En anden svaghed regionen fremhæver, er, at kommunerne ikke har de økonomiske ressourcer, der skal til for at varetage den strategiske energiplanlægning, da de i forvejen er presset på
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ressourcer. I forbindelse med dette mener, Louise Langbak Hansen også at kommunerne bør have strategisk
energiplanlægning som en opgave, men at der skal følge midler med fra statens side.
”Så jeg tror at hvis man nationalt mener, at kommunerne har en rolle i det her, så skal der penge
med. Altså, de har jo ikke timerne til det, og så kan man ligeså godt lade være. Jeg tror, at hvis
man skal lykkedes med det her strategisk energiplanlægning også, mere end en plan, der bare
står på hylden, så skal de også have timer til at gå ud og gå i dialog med aktørerne, værkerne
osv., og få noget til at ske.” (Hansen, 2014)
Dette behandles yderligere i Kapitel 7, hvor kommunernes rolle i forbindelse med strategisk energiplanlægning behandles.

5.3 Udfordringer ved strategisk energiplanlægning i kommunerne
Hvis den strategiske energiplanlægning skal varetages ude hos kommunerne, er der nogle forskellige udfordringer, som kan have en indvirkning på, hvordan arbejdet i kommunerne kan finde sted. I specialet er det
lagt vægt på, hvilke teknisk, planlægningsmæssige og organisatoriske udfordringer, som kommunerne ser stå
i vejen for arbejdet med strategisk energiplanlægning.
I specialet dækker de tekniske udfordringer over teknologivalg og ressourcevalg. De planlægningsmæssige
udfordringer, dækker over aspekter som arealforvaltning, ressourceprioritering, de tidsmæssige- og tværfaglige samarbejdsaspekter. De organisatoriske udfordringer dækker bl.a. over de interne organisatoriske opbygninger i kommunerne, samt den organisatoriske opbygning omkring strategisk energiplanlægning i en
national skala.
Tabel 5-1 viser et overblik over de udfordringer, som kommunerne fremhæver igennem interviewene. Det
skal dog fremhæves, at tabellen viser, hvilke udfordringer kommunerne ser under de enkelte kategorier, hvilket ikke nødvendigvis stemmer overens med forståelsen af de enkelte kategorier i specialet.
Nogle af kommunerne fremhæver nogle tekniske udfordringer, som i specialets forståelse burde gå under
planlægningsmæssige udfordringer. Dette drejer sig om de udfordringer Kommune D fremhæver; arealplanlægning og modvillige borgere, hvilke derfor tages med under de planlægningsmæssige udfordringer videre i
dette afsnit.
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Kommune

Tekniske
udfordringer

Planlægningsmæssige
udfordringer
- Vekslende afgifter.

- Mangel på teknisk retning fra
Energistyrelsen.
- Lokale værker ser snævert på
mulighederne.
- Mangel på biomasse(ressourcer).
- Arealplanlægning.

- At holde overblikket i, at koble
kommunens klimahandlingsplan med
den strategiske energiplan.

- Arealplanlægningen og modvillige borgere.

- At, få hele systemet til at hænge
sammen.
- Om fornødne økonomiske ressourcer er til stede.
- Om det rette mandskab er til stede.

Kommune A

Kommune B

Kommune C

Kommune D
Kommune E

Kommune F
Kommune G

Kommune H

- Ingen teknologisk bekymring.
- At, finde den langsigtede løsning.
- Mangel på guidelines.
- Lovgivningen ikke tilpasset den
grønne omstilling.
- Vindmøller er blevet for store til
de små bysamfund.
- Anvendelsen af store mængder
biomasse.
- Teknikken er der, men hvad skal
implementeres hvornår.

- At gå fra at tænke lokale øer, til
samlet Danmark.

Organisatoriske
udfordringer
- Den organisering, der er i
kommunerne i dag, kan ikke
håndtere strategisk energiplanlægning og de tværfaglige instanser.

- Det ville være godt, hvis der
var noget organisatorisk på
tværs af kommunegrænser.

- At, få det forankret helt ned i
afdelingerne i kommunerne.
- Hvem har ansvaret for hvad.

- Ikke rigtig nogen planlægningsmæssige problemer.

- De samme få mennesker som
sidder med strategisk energiplanlægning.

- Svært at skulle begynde, at tænke på - Det organisatoriske ordner sig
tværs af sektorer, både for kommunen selv gennem MIDTog for fjernvarmen.
Energistrategi.
Region
- Teknikken ikke den store udfor- Mangel på retningslinjer fra Energi- - Det, at skulle få aktørerne til at
Midtjylland
dring, der er teknologier.
styrelsen eller Staten
arbejde sammen på tværs og
- Afgiftssystemet gør det svært at
hvem skal styre hvad.
planlægge
- Økonomi, finansiering
- Borger potester
Energinet.dk
- Usikkerheden om de fremtidige
- Planlægning for vindmøller på land, - At få aktører, som hidtil ikke
teknologiske muligheder er stor.
da der skal ske en stor udbygning af
har talt sammen til, at arbejde
vindkraften i Danmark.
sammen på tværs af sektorer (el,
- Udnyttelse af allerede etableret
gas, varme og transport).
infrastruktur på nye måder
Tabel 5-1: Oversigt over tekniske, planlægningsmæssige og organisatoriske udfordringer for strategisk energiplanlægning i
kommunerne.

Tages der udgangspunkt i de tekniske udfordringer, fremgår det, at flere at kommunerne mangler retningslinjer fra Energistyrelsen eller Staten, enten i form af valg af teknologisk vej eller tidshorisonten for, hvornår
hvad skal implementeres. Dette underbygges ligeledes af Region Midtjylland, som understreger en mangel
på retningslinjer fra central hånd, hvis strategisk energiplanlægning skal implementeres hensigtsmæssigt i
kommunerne. Et eksempel på de teknologiske udfordringer, som de manglende retningslinjer for teknologisk
retning medfører, kan findes i håndteringen af biomasse:
”Det er biomasse, det synes jeg er rigtig ærgerligt, at man brænder så meget biomasse af på
varmeværkerne, men det er jo det varmeplanlæggerne ligesom har forstået, at de skal sige ja til,
fordi det er billigere for borgerne. Så det er super ærgerligt, der skulle Energistyrelsen være meget, meget hurtigere og skarpere til at lave en, ligesom affaldshierarki … og så få skrevet hvor
man skal bruge biomasse henne, og det skal bare helst ikke brændes af. … Det er super ærgerligt, når de først er røget over på biomasse så er de, dels så brænder vi en masse biomasse af
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som vi måske ikke burde gøre, så lige pludselig kommer der forsyningsafgifter på, og så er det
egentligt lige så dyrt som alt muligt andet, og så står de der, og ja, så vil de jo ikke investere i en
varmepumpe, hvis de har fået købt en biomassekedel.” (Kommune G, 2014)
En anden væsentlig barriere for det teknologske aspekt i energiplanlægningen fremhæves af respondenten fra
Region Midtjylland samt en af kommunerne, hvor disse giver udtryk for, at lovgivningen og usikkerhederne i
afgiftssystemet på området ikke er tilpasset den grønne omstilling. Dette behandles yderligere i Afsnit 5.6.
Energinet.dk fremhæver yderligere det, at der er stor usikkerhed om de fremtidige teknologiske muligheder:
”Jeg tror helt grundlæggende, at vi står med nogle problemer, at vi ved ufatteligt lidt om hvad,
der kommer til at ske. Men vi bliver nødt til at indarbejde nogle forventninger til den teknologiske udvikling, simpelthen for at ligningen går op. Det handler meget om den her effektivisering,
vi skal have nogle mere effektive teknologier, ind for at vi simpelthen har ressourcer nok. Der er
spørgsmålet, at når vi laver antagelser om teknologierne, er det så fordi vi faktisk tror på, at de
faktisk sker, eller er det noget vi bare gør for at få den samlede ligning til at gå op til sidst. Jeg
ved godt, det kan være sådan lidt kontroversielt, det jeg siger, men det er faktisk ret vigtigt det
her, for der er et hav af analyser, og de bygger alle sammen på nogle antagelser om, at der sker
et eller andet, men ved vi det?” (Krarup, 2014)
Jørgen Krarup fra Energinet.dk fremhæver altså en helt overordnet udfordring for de teknologiske valgt, der
skal træffes i forhold til opbygningen af energisystemet i forbindelse med den grønne omstilling. Dette er en
udfordring, som viser, hvor komplekse udfordringer aktørerne i energisektoren står overfor. Der skal ofte
træffes nogle valg på forholdsvis usikre grundlag, hvorfor der kan argumenteres for vigtigheden af indarbejdelsen af fleksibilitet i energisystemet, som Energinet.dk ligeledes er inde på i forbindelse med vigtige elementer i strategisk energiplanlægning.
Kommunernes overvejelse i forhold til planlægningsmæssige udfordringer går primært på, at der er nogle
udfordringer ved, at kommunerne skal til at tænke deres planlægning anderledes end hidtil. Heri ligger, at
kommunerne skal til at tænke på tværs af sektorer, frem for i høj grad kun at planlægge for en enkelt sektor
ad gangen. Enkelte kommuner har ikke direkte omtalt planlægningsmæssige udfordringer, og en enkelt
kommune ser ikke nogen planlægningsmæssige udfordringer. En grund til, at denne kommune ikke oplever
planlægningsmæssige udfordringer kan være, at denne kommune er en af de kommuner, som er forholdsvis
langt fremme i arbejdet med energiomstillingen i dag, og at de derfor måske har overkommet mange af de
planlægningsmæssige udfordringer ved dette.
Yderligere ser Region Midtjylland, at der er planlægningsmæssige udfordringer forbundet med f.eks. planlægningen for vindmøller, hvor der bl.a. kan opstå protester fra borgere (Hansen, 2014). Dette underbygges
af Kommune D, som godt nok benævner dette under tekniske udfordringer (Kommune D, 2014). Energinet.dk ser ligeledes udfordringer ved planlægningen for vindmøller, de fremhæver yderligere, at der ligger
nogle planlægningsmæssige udfordringer ved omstillingen af energisystemet, da dele af infrastrukturen frigives og kan benyttes til andre formål. (Krarup, 2014).
De organisatoriske udfordringer, der kommer til udtryk gennem interviewene med respondentkommunerne,
drejer sig om, at kommunernes organisering i dag er udformet på en måde, der ikke kan håndtere de ting, der
følger med den strategiske energiplanlægning. Hverken internt i kommunernes egne organisationer eller på
tværs af kommunegrænserne, hvilket fremgår af Tabel 5-1. Yderligere udtrykker en af kommunerne en stor
bekymring i forhold til at skulle kunne håndtere de organisatoriske udfordringer i kommunerne, så længe der
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ikke er givet nogen klare definitioner fra Folketinget for, hvem, der har ansvaret for hvad i forbindelse med
strategisk energiplanlægning.
”… det organisatoriske problem her er, hvem har ansvaret? Det mangler der helt klart, en definition på i dag, hvem har ansvaret for hvad? … Alt det der, det mangler og der er kun et sted, det
kan blive besluttet og det er i Folketinget, du kan ikke beslutte det ude på kommunalt niveau.”
(Kommune F, 2014)
En enkelt kommune deler dog ikke de andre kommuners bekymringer på området, da respondenten mener, at
de organisatoriske spørgsmål i forhold til strategisk energiplanlægning vil falde på plads gennem MIDTEnergistrategi projektet. Både Region Midtjylland og Energinet.dk ser de organisatoriske udfordringer i, at
få de forskellige aktører til at arbejde sammen på tværs af grænser og sektorer. Begge respondenter giver dog
også gennem interviewene udtryk for, at dette er problemstillinger som tages op i de regionale projekter omkring strategisk energiplanlægning. (Hansen, 2014) (Krarup, 2014). Problemstillingen omkring, hvem, der
har ansvaret for hvad, behandles yderligere i Kapitel 7.

5.4 Rammerne for strategisk energiplanlægning
Det er tydeligt gennem interviewene med de otte kommuner og Region Midtjylland, at alle respondenterne,
på den ene eller anden måde, giver udtryk for manglende retningslinjer for, hvordan energiplanlægningen
skal håndteres. Det stemmer overens med undersøgelsen i Kapitel 4, hvor de manglende rammer for den strategiske energiplanlægning fremhæves i forhold til kommunernes energiplaner. Nogle af kommunerne ser de
manglende rammer som et større problem end andre, og nogle har en forventning om, at Energistyrelsen
snarligt vil komme med nogle retningslinjer gennem udgivelsen af en række analyser. Udover de rette retningslinjer kan der også være brug for, at kommunerne får nogle beføjelser og midler til at kunne håndtere
strategisk energiplanlægning, hvis det er en opgave, som det forventes at kommunerne skal tage sig af.
”Hvis vi skal få det til virkelig at virke, ja så skal vi på en eller anden måde have nogle beføjelser. Vi kan ikke gøre ret meget, jeg ved godt man kan tvinge tilslutning, der er lavet tilslutningspligt og sådan noget, men det er jo hundesvært, og det er voldsomme politiske beslutninger.”
(Kommune A, 2014)
Dette bakkes op af Region Midtjylland, som i forhold til Statens rolle i strategisk energiplanlægning udtaler:
”De kunne udstikke de der rammer, og de kunne sørge for at afgiftssystemet afspejlede det, man
gerne vil, for så skal det nok komme til at ske.” (Hansen, 2014)
Energinet.dk forstår godt kommunernes frustration over manglen på klare retningslinjer i forhold til, hvordan
den strategiske energiplanlægning skal varetages, men han påpeger, at dette er et af vilkårene for arbejdet
med den strategiske energiplanlægning.
”Jeg tror den proces vi er inde i, i øjeblikket, den omstilling af energisystemet, som er af historisk
dimension, den kommer ikke til at køre på den måde, at der sidder én person centralt og tegner
hele billedet som man kunne gøre en gang. Sådan har det nu heller ikke været i gamle dage, men
slet ikke i fremtiden, fordi det er meget mere komplekst og meget mere indgribende i hinanden.
Så det bliver sådan en meget mere organisk proces, hvor der arbejdes på mange niveauer, og
hvor det er enormt frustrerende, fordi der er ikke rigtig nogen, der har overblikket. Jeg tror bare,
det er arbejdsvilkår.” (Krarup, 2014)
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Jørgen Krarup påpeger dog også, at der kan ligge en frustration i, at den strategiske energiplanlægning i nogle tilfælde pålægges medarbejdere i kommunerne, som ikke nødvendigvis har kompetencerne til at varetage
det. Dette er ikke fordi medarbejderen selv vælger opgaven, men på grund af få kommunale ressourcer pålægges opgaven på en medarbejder, som hverken har tid, ressourcer eller mulighed for kompetenceopbygning. (Krarup, 2014). Kommunernes kompetencer i forhold, at varetage strategisk energiplanlægning, behandles yderligere i Afsnit 5.7.

5.5 Politiske barrierer for strategisk energiplanlægning
Under interviewundersøgelsen er der kommet nogle politiske problemstillinger frem, som kan have en betydning i forhold til rammesætningen og rollefordelingen i strategisk energiplanlægning. Dette er både nationale og lokale problemstillinger, som kan være en barriere for den strategiske energiplanlægning og for den
grønne omstilling, energisystemet i Danmark står overfor.
De politiske udfordringer kommunerne fremhæver, er at politikerne gerne vil bakke op om den grønne omstilling og sørge for, at der sker en implementering af vedvarende energi, så længe der ikke er modsigelser
fra borgerne. Kommune B fortæller, at de i deres arealplanlægning har fundet placeringer til vindmøller og
igangsat nogle vindmølleprojekter. Disse projekter har kommunens Klima og Miljøudvalg nu valgt at udskyde, fordi der er kommet protester ind fra borgere. I forbindelse med dette påpeger respondenten, at de i
kommunen ikke har haft en diskussion af vigtigheden i, at der findes plads til de vedvarende energiløsninger,
som f.eks. vindmøller (Kommune B, 2014). Det kan betyde, at politikerne ikke har indsigt i, hvorfor det er
vigtigt og derfor har lettere ved at stoppe eller udskyde beslutninger, som kan betyde modstand fra vælgerne.
Dette underbygges af Kommune D, som udtaler:
”Og det er klart, at når vi står med en vindmølleplan, og der er rigtig stor borgermodstand, så er
det jo svært at være politiker. Så på den måde kan man godt risikere, at der er rigtig mange ting,
der falder på gulvet, fordi det kan være svært som politiker at stå 100 % ved, hvad man har
sagt.” (Kommune D, 2014)
Også på nationalt plan mener Kommune B, at politikerne kan have svært ved at træffe beslutninger, da visse
beslutninger kan resultere i stemmetab:
”Jeg sammenholder det lidt med landsplanredegørelsen indenfor den fysiske planlægning, som
jeg ikke ligefrem vil sige er specielt styrende, der går der hurtig i noget skuder mudder i det, fra
Folketingets side med, hvad tør, hvad kan man? De skal jo også have nogle stemmer de her folketingspolitikere, og hvis de nu. Hvis man siger, at en eller anden region, de må ikke fyre med
biomasse eller et eller andet, og det var ellers lige det, der kunne gøre det billigt der. Det er der
bare ikke stemmer i.” (Kommune B, 2014)
Politikerne kan altså have nogle private dagsordener, der gør, at de ikke tør træffe de svære valg, både nationalt og lokalt. Dette kan være en af grundene til de manglende retningslinjer for strategisk energiplanlægning
og samtidig også være væsentligt i forhold til, at der kommer en klar definition af rollefordelingen i denne.

5.6 Vekslende afgifter
Et andet element, som ligger tæt op af de manglende rammer for energiplanlægningen og politikernes skræk
for at træffe beslutninger, der kan lede til stemmetab, er at afgifterne på området er meget skiftende. Dette
udgør en barriere for kommunerne når de skal energiplanlægge, da det der er rentabelt lige nu, måske ikke er
det ude i fremtiden, hvis afgifterne ændre sig. Kommune E påpeger, at den grønne omstilling i høj grad kan
hjælpes på vej af de rette tilskud og afgifter:
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”man kan også styre rigtig meget via afgifter og tilskud. Og det skal man også. Men det skal godt
nok være langsigtet og gennemtænkt. Jeg siger ikke, at en ordning skal vare over 10 år, som den
måske gør i Tyskland. Der har de nok fået for meget af det gode nede. Men den skal være stabil,
så folk har noget at investere efter. Det er simpelthen de rammebetingelser – resten finder vi ud
af. Men kør stabilt.” (Kommune E, 2014)
Bagsiden ved, at afgifterne i dag ikke er langsigtede beskriver Kommune B gennem et eksempel på, hvordan
han møder dette gennem arbejdet med varmeplanlægningen:
”Det gør det svært at planlægge, og der er jo ikke nogen, der kan sige, hvilken vej går det med de
her afgifter. … Og jeg møder jo varmeværkerne, og de sidder jo og ved ikke helt, hvad de skal
satse på nu, altså fordi de er nødt til at se på en eller anden afstandsperiode. Nu f.eks. solvarme,
det er det, der er oppe lige nu, for man har endnu ikke lagt afgift på solens stråler. Men vi ved da
ikke, om det kommer, det kan da godt være. Men lige nu kan det godt betale sig, og kan det så nå
at blive afskrevet over 15 eller 20 år for værket, så er den hjemme. Så man kører bare kortsigtet
og reagere efter det, som der er lige nu med afgifterne.” (Kommune B, 2014)
Region Midtjylland, siger ligeledes at det kan være en barriere for den strategiske energiplanlægning, som
afgifterne er i dag. Louise Langbak Hansen mener, at hvis Staten sørger for, at afgifterne afspejler det, de
gerne vil med den grønne omstilling, vil det kunne hjælpe denne godt på vej.
”… man kan så diskutere, at hvis afgifterne var sat sådan sammen, at de beslutninger, der blev
taget, var de rigtige i forhold til omstillingen, så ville det nok også drive det langt hen ad vejen.”
(Hansen, 2014)
Dette bakkes op af kommune F, som siger, at afgifterne trækker meget af læsset i forhold til energiplanlægningen, og at det er afgifterne, som er bestemmende for, hvor fokusset i energiplanlægningen er rettet imod
(Kommune F, 2014).
Respondenternes bemærkninger omkring afgiftssystemet viser, at der kan være en barriere i den måde afgifterne håndteres fra statens side i dag, da det skaber usikkerhed ude på de steder, hvor der skal træffes beslutninger om, hvilke teknologer der skal satses på i fremtiden.

5.7 Kompetencer
Den usikkerhed, mange af kommunerne optræder med i forhold til den strategiske energiplanlægning, kan
skyldes mange ting, som f.eks. usikkerheder omkring afgifterne, manglen på klare retningslinjer fra Statens
side for, hvordan strategisk energiplanlægning skal håndteres og for, hvilken teknologisk retning, der bør
satses på. Yderligere har interviewundersøgelsen vist, at de fleste kommuner selv mener, at der mangles
kompetencer på området. Enten i form af de medarbejdere med de rette kompetencer, eller kompetencer i
form af økonomiske midler til, at ansætte de rette medarbejdere eller kompetenceudvikle nuværende medarbejdere (Kommuner, 2014). En kommune udtrykker manglen på medarbejdere med de rigtige kompetencer
og uddannelse:
”Ja, det synes jeg. Der mangler folk som sådan set har forstand på energiområdet. Jeg synes, det
er en god idé med de her sekretariater, og så kan man så stille sig spørgsmålet, om det er kommunens rolle, men lad os nu anse, at kommunen bare vil udvikle sig og gribe alle mulige chancer,
så er der, da både god økonomi og gode idéer i det og man bidrager til samfundets grønne omstilling. Der er faktisk en alen lang af muligheder, som kan støtte en kommune ved at lave sådan
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et sekretariat, eller ved at ansætte nogen som har forstand på energi og kan bruge de potentialer,
der ligger der ude, så det synes jeg lidt, der mangler lige nu i kommunerne. Det er også selvom,
man får et sekretariat eller får ansat nogen, så er det ikke nødvendigvis, at de har forstand på
energi. Mange er jo også uddannet indenfor alt muligt andet, kan så have kompetencer indenfor
altmuligt andet selvfølgelig, for hvordan en kommune virker eller agerer. Men en kommune er
som regel lavet til at lave administrative opgaver og ikke udviklingsopgaver. Så hvis man bibeholder folk, som er indoktrineret i kommunen så bliver det jo nogle administrative opgaver og
knap så mange udviklingsopgaver.” (Kommune G, 2014)
I modsætning til Kommune G mener, respondenten fra Kommune D ikke der er manglende kompetencer i
forhold til at håndtere strategisk energiplanlægning i kommunerne. Respondenten mener, at medarbejderne
vil vokse med de opgaver, der kommer.
”Jeg tænker, at man vokser med opgaven. … Jeg tænker, at der måske ville være mere fokus på
det, hvis der var én person, der kun arbejdede med det her. Jeg arbejder også med andre ting;
kommune- og lokalplanlægning, så på den måde er der jo ikke altid fokus på det her energi.”
(Kommune D, 2014)
Tankegangen i de to kommuner et tydeligvis forskellig og det virker til at de vægter forskellige ting. Der er
også stor forskel på, hvordan de to kommuner hidtil har arbejdet med energiområdet. Hvor Kommune G, er
en af de kommuner, som er noget langt inden for energiområdet i dag. Kommune D har derimod hidtil ikke
beskæftiget sig med energiområdet, udover ad hoc projektgodkendelse af varmeprojekter i kommunen
(Kommune D, 2014). Det kan dog ikke fortænkes kommunerne, at de ikke har større fokus på det samlede
energisystem, da strategisk energiplanlægning, som sagt, ikke er en skal-opgave for kommunerne.
I forhold til kompetencerne påpeger Energinet.dk, at det også handler om at acceptere, at kommunerne har
forskellige kompetencer. Dette hænger også sammen med, at nogle kommuner har medarbejdere, som kun
har til opgave at varetage energiplanlægningen, mens det i andre kommuner blot er en ekstraopgave hos
medarbejderne, hvor der er få ressourcer og tid til at varetage den strategiske energiplanlægning. Han påpeger dog, at der er to former for kompetencer i forbindelse med varetagelsen af den strategiske energiplanlægning; de faglige kompetencer og kompetencer som gør medarbejderne i stand til at sætte de rette kompetencer sammen.
”… der er ligesom to former for kompetencer. Der er det her med, at man kan have faglige kompetencer, der gør at man ved alt omkring det om energi, men det ser jeg egentligt ikke som nogen
nødvendighed for kommunen. Det, som jeg synes, er vigtigt for en kommunal medarbejder og
som bør være deres spidskompetencer, det er at sætte de rigtige kompetencer sammen. Det er ikke kommunerne som skal lave de strategiske energiplaner som sådan, de skal sørge for at bringe
værker og selskaber sammen og trække en rådgiver ind som kan hjælpe med at omsætte det her
også i nogle tal og sådan noget. Det er ikke kommunen selv, der skal gøre det.” (Krarup, 2014)
Energinet.dk mener altså, at kommunernes vigtigste kompetencer ligger i at kunne sammensætte aktører med
de rette kompetencer for at løse opgaven. Det kan så diskuteres om ikke det er nødvendigt med nogle energitekniske kompetencer, for at have overblikket over, hvilke elementer, der spiller ind på energisystemet, for at
kunne sammensætte de rette aktører i de rette sammenhænge.
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5.8 Opsamling
Formålet med denne analyse er, at afprøve specialets anden tese, holder når denne undersøges gennem casestudiet. Den anden tese to lyder;
Tese 2: Der findes ikke en fælles forståelse af konceptet strategisk energiplanlægning blandt aktørerne i
energiplanlægningen.
Analysen af respondenternes forståelse af strategisk energiplanlægning viser, at der ikke er en klar definition
af strategisk energiplanlægning, alle aktører forholder sig til, når de skal beskrive strategisk energiplanlægning. Analysen indikerer endvidere, at der ikke er lavet en afstemning mellem kommunerne i forhold til,
hvad der skal forstås ved begrebet strategisk energiplanlægning. Analysen underbygger altså, den opstillede
tese omkring forståelsen af strategisk energiplanlægning.
Grunden til, at kommunerne ikke har en fælles forståelse af konceptet strategisk energiplanlægning, kan
skyldes flere ting. Først og fremmest kan det skyldes den proces, der er omkring strategisk energiplanlægning på nuværende tidspunkt, hvor udviklingen af, hvordan strategisk energiplanlægning skal håndteres, nationalt og lokalt, fortsat finder sted. I tråd med dette er Energistyrelsens vejledninger omkring strategisk
energiplanlægning meget åbne. Vejledningerne stiller brede rammer for, hvad kommunerne kan vælge at
inkludere i strategisk energiplanlægning, hvilket kan have den virkning, at kommunerne udvikler forskellige
forståelser af strategisk energiplanlægning ud fra, hvad de selv vælger at lægge vægt på fra vejledningerne.
Endvidere er strategisk energiplanlægning i dag ikke en skal-opgave i kommunerne, hvorfor kommunerne i
høj grad selv vælger om de vil arbejde med dette samt i hvilket omfang.
Analysen fremhæver ligeledes en række udfordringer ved forståelsen og arbejdet med strategisk energiplanlægning. Mange af kommunerne ligger stor vægt på varmesektoren når der tales om strategisk energiplanlægning, hvilket bevidner om, at kommunerne stadig sidder fast i deres opgave omkring primært at skulle
varetage varmeplanlægningen i kommunerne. Interviewundersøgelsen viser dog også, at selv om kommunerne har lettest ved at forholde sig til varmesektoren, er de bevidste om vigtigheden af at begynde at indtænke andre sektorer i planlægningen.
Analysen viser endvidere, at en væsentlig styrke ved at placere strategisk energiplanlægning i kommunerne,
er kommunernes tilknytning til de lokale forhold, hvor der er en tæt kontakt til lokale aktører. Den viser også, at der en række svagheder, som ligeledes kan ses som barrierer i forhold til strategisk energiplanlægning i
kommunerne. Dette er bl.a., at kommunernes opgave i forhold til at skulle involvere sig i strategisk energiplanlægning ikke er klart defineret, og at der er en del forvirring i forhold til, om kommunerne overhovedet
skal varetage dette, i og med at det ikke er en skal-opgave. Yderligere er der nogle svagheder i, at kommunerne ikke har så mange ressourcer at gøre med, og at kommunerne måske langt hen af vejen vil varetage
egne interesser før de fælles interesser.
Gennem analysen står det klart, at der er en række tekniske, planlægningsmæssige og organisatoriske udforinger ved at kommunerne skal kunne varetage strategisk energiplanlægning. De tekniske udfordringer går
primært på usikkerhederne omkring og manglen på retningslinjer for den teknologiske vej. De planlægningsmæssige går på, at kommunerne skal til at tænke anderledes for at sikre en sammenhæng i energisystemet på tværs af sektorerne og på tværs af kommunegrænserne, samt det at få de økonomiske ressourcer til at
slå til, for at kunne varetage opgaven optimalt. De organisatoriske udfordringer omhandler primært, hvem
der har ansvaret for hvad i forbindelse med strategisk energiplanlægning, samt at kommunerne organisatorisk ikke er opbygget på en måde, der hensigtsmæssigt kan varetage strategisk energiplanlægning i dag.
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Nogle af respondentkommunerne oplever politiske barrierer i og med, at politikerne kan have svært ved at
træffe nogle valg eller stå ved nogle af de ting de tidligere har sagt, da de kan være bange for at træffe nogle
beslutninger, som kan møde for meget modstand blandt vælgerne. Yderligere indikerer analysen, at der er
nogle usikkerheder omkring afgiftssystemet, som kan være en barriere for strategisk energiplanlægning samt,
at der er en mangel på bedre retningslinjer til kommunerne for, hvordan strategisk energiplanlægning skal
varetages. Hvis kommuner skal varetage dette, ses der ligeledes et behov for, at der følger nogle midler med
ud til kommunerne. Det kan være med til at reducere det store spænd, der har vist sig at være i kompetencerne hos de medarbejdere, som varetager den strategiske energiplanlægning i kommunerne.
På baggrund af undersøgelsen af, hvilke udfordringer kommunerne ser ved strategisk energiplanlægning, kan
der opstilles en liste med de væsentligste barrierer og udfordringer i forbindelse med strategisk energiplanlægning, hvilke danner baggrund for diskussionen i Kapitel 8:
-

Mangel på retningslinjer.
Forvirring omkring, hvem der har ansvar for hvad (Er strategisk energiplanlægning kommunernes
opgave?).
Politikernes manglende villighed til at træffe beslutninger.
Usikkerhed omkring afgiftssystemet.
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MIDT-Energistrategi projektet

Formålet med dette kapitel er at undersøge, hvordan casen forholder sig til specialets tredje tese, opstillet i
Afsnit 2.3. Dette gøres ved at undersøge kommunernes og Region Midtjyllands incitamenter for at indgå i
projektet, deres forventninger til outputtet af projektet, samt hvilke forventninger, der er til tiden efter projektet afslutning i 2015. Dette gøres for at klarlægge, om der er et fælles forventningsgrundlag til projektet, og
hvis dette ikke er tilfældet, hvilke forventninger, der så er i spil. Yderligere undersøges Energinet.dks incitamenter for at indgå i arbejdet omkring strategisk energiplanlægning i forbindelsen med projekterne, der er
opstået af Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning. Analysen tager udgangspunkt i interviewundersøgelsen med de otte respondentkommuner, Region Midtjylland og Energinet.dk.

6.1 Region Midtjyllands overvejelser i forhold til MIDT-Energistrategi
Regionerne har i dag ikke nogen ansvarsområder i forhold til energiplanlægning i Danmark (Hansen, 2014).
Region Midtjylland har dog siden 2007, på initiativ fra regionalpolitikerne, arbejdet med energisektoren i
regionen. Dette har bl.a. været i form af udarbejdelse af energiregnskaberne for regionen og de enkelte
kommuner. Yderligere er der, udarbejdet en perspektivplan for Region Midtjylland frem mod 2025. Det er
varierende, hvor mange af kommunerne, der har været involveret i regionens arbejde med energisektoren op
til projektet omkring strategisk energiplanlægning i regionen. (Hansen, 2014).
Det var Region Midtjylland, der tog initiativet til at søge Energistyrelsens pulje til strategisk energiplanlægning. Region Midtjylland inviterede kommunerne til at deltage i den forventning, at måske ti kommuner ville
deltage i samarbejdet. Det viste sig dog til regionens overraskelse, at flertallet af regionens kommuner var
interesserede i at deltage i projektet, hvilket også har betydet, at processen er blevet vanskeligere, da der er
stor forskel på kommunernes erfaringer på energiområdet.
”Hvor vi spurgte; vi kunne se en ide om at arbejde sammen om sådan et projekt her. Vil i være
med? Skal vi søge energistyrelsens pulje? Og der havde vi egentligt oprindeligt tænkt, at det måske er ti af kommunerne i regionen der går sammen med regionen om sådan et projekt. Det var
det vi kunne se på det tidspunkt. Og det ville jo have været nemmere at styre og det ville måske
også være de ti kommuner, der er mest aktive inden for energiområder. Men lige pludseligt ville
rigtig mange bare gerne være med. Og hvor vi valgte at sige, at det er da fint nok. Velvidende at
der er nogen, f.eks. Kommune X, som jo ikke har lavet SEP overhovedet.” (Hansen, 2014)
Regionens incitament, for overhovedet at tage initiativ til at indgå et samarbejde omkring strategisk energiplanlægning, er bl.a., at de ser, at regionen kan have en rolle som en faciliterende organisation i de tilfælde,
hvor kommunerne ikke har ressourcerne til selv at køre processen på tværs af kommunegrænserne. Yderligere mener regionen, at de har en passende størrelse, som er tæt på kommunerne og samtidig heller ikke for
langt fra Energistyrelsen. Et andet incitament for regionen er, at de gerne vil igangsætte udviklingsinitiativer
indenfor erhvervslivet, hvor virksomheder, som levere energiteknologier, kan demonstrere og udvikle nye
løsninger, som kan biddrage til omstillingen af energisystemet til vedvarende energi. (Hansen, 2014).

6.2 Kommunernes incitament for deltagelse i MIDT-Energistrategi
Alle 19 kommuner i regionen er, som sagt, indgået i samarbejdet om strategisk energiplanlægning gennem
projektet MIDT-Energistrategi. Tabel 6-1 fremhæver de otte respondentkommuners incitamenter for at indgå
i projektet.
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Kommune
Kommune A

Kommune B
Kommune C
Kommune D
Kommune E
Kommune F
Kommune G

Incitament for deltagelse i MIDT-Energistrategi
Kan ikke planlægge for energiområdet uden at tænke på de andre kommuner.
Ingen kommuner kan se sig selv som en ø.
Finde ud af, hvad der sker andre steder.
Vil gerne være der, hvor beslutningerne træffes og hvor der samarbejdes.
Midlerne forbundet med deltagelsen.
Koordineringen mellem kommunerne.
Hjælp til nogle af de analyser, de har brug for.
At kunne løft opgaven, så de ikke sidder alene med det.
Hjælp til rådgivning.
Få fat i midler til strategisk energiplanlægning.
Kommunen har ikke råd til at løfte opgaven selv.
-

Vil være sikker på at få en bid af kagen i alle spændende projekter.
Fordi de andre kommuner gik med.
Håbet om projekter til dem selv.
Kommune H
Vil tænke på tværs af sektorer og er imod suboptimeringer, derfor er det nødvendigt med noget tværkommunalt.
For at nå egne målsætninger.
Tabel 6-1: Oversigt over kommunernes incitamenter for at indgå i MIDT-Energistrategi projektet.

Af tabellen fremgår det, at kommunerne langt hen af vejen er gået ind i projektet ud fra nogenlunde de samme incitamenter. Flere af kommunerne ser projektet som en hjælpende hånd til at nå egne målsætninger, men
også som mulighed for at finde ud, af hvad de andre kommuner rundt om i regionen har gang i på området.
Kun en enkelt af kommunerne nævner, at de følte sig forpligtiget til at indgå i samarbejdet, både fordi de
andre kommuner gik med, men også på grund af kommunens størrelse, da denne er en af de geografisk største kommuner i regionen (Kommune B, 2014).

6.3 Forventninger til output af MIDT-Energistrategi
I modsætning til ensartetheden i kommunernes incitamenter for at indgå i samarbejdet, har kommunerne vidt
forskellige forventninger til, hvad outputtet af projektet skal være. En kommune udtrykker bekymring for, at
der i projektforløbet ikke er blevet lavet en forventningsafstemning mellem kommunerne, og respondenten er
dermed bange for, at der er et meget stort spænd i forventningerne til projektet mellem kommunerne
(Kommune H, 2014).
To af de kommuner, som i dag er foran på energiområdet, har ikke de store forventninger til projektet ud
over, at det skal være en form for kommunikationsplatform for vidensdeling og netværk mellem kommunerne samt hvor det kan undersøges, hvordan energien produceres og distribueres bedst muligt i regionen.
(Kommune G, 2014) (Kommune E, 2014). Andre kommuner har mere konkrete forventninger til outputtet af
projektet. Én kommune har bl.a. en forventning om, at projektet vil ende ud i en detailplan, som kommunerne så hver især kan gå hjem og implementere (Kommune D, 2014). Selvom det kun er en kommune, som
direkte forventer en detailplan som output af projektet, er det gennem interviewene observeret at flere af
kommunerne faktisk gerne ser mere konkrete anvisninger til hvilke tiltag, der skal implementeres eller arbejdes med lokalt i kommunerne.
Region Midtjylland har nogle lidt andre forventninger til outputtet af projektet, end kommunerne har. regionen har en forventning om en handleplan frem mod 2020 samt en forventning om, at samarbejdet kan styrke
kommunernes muligheder for at nå igennem til Christiansborg, hvilket stemmer godt overens med flere af
kommunernes forventninger til projektet. regionen har yderligere nogle forhåbninger om, at projektet vil
ende ud med en række strategier for det midtjyske område, i forskellige tempi, samt at projektet kan pege på
nye områder, hvor regionen kan gøre en indsats efter projektet udløb i 2015. (Hansen, 2014). En af de over-
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vejelser regionen har gjort sig i forhold til strategierne for regionen, er, om denne skal godkendes af de 19
kommuner. Resultatet er dog, at det er valgt ikke at skulle godkende denne i kommunerne.
”Men vi håber da, at de strategier man forhåbentlig bliver enige om, og der skal jeg lige sige, at
med enige om, har vi jo ikke lagt os fast på, at den skal godkendes i regionen og de 19 kommuner. Det er også noget vi har overvejet rigtig meget, for det kunne vi jo også have valgt, og det
tror jeg, nogle af de andre regioner har gjort. … Det har vi egentligt valgt at sige her, at det er
ikke så vigtigt for os, at den er godkendt i alle byråd. Det er mere vigtigt, at det er en plan, hvor
vi har involveret de rigtige aktører, og hvor vi tager de rigtige skridt mere end, at det er en politisk godkendt plan” (Hansen, 2014)
I forbindelse med dette spørges der under interviewet ind til, om den manglende godkendelse fra kommunerne ikke kan lede til, at strategien blot bliver et skuffeprojekt, som glemmes igen efter projektets afslutning.
Dette medgiver Louise Langbak Hansen er en mulighed, men hun giver også udtryk for, at det vil kunne ske
selv med en politisk vedtagelse. (Hansen, 2014)

Kommune G

X

X

Region
Midtjylland

Kommune F

X

Kommune H

Kommune E

Vidensdeling/netværk
X
Anbefalinger men ikke noget bindende
X
Aflivet nogle myter kommunerne imellem
En eller anden regional planlægningsgruppe/styringsgruppe, der skal samle
X
overblikket, og som har kompetencerne til at gå ind og hjælpe kommunerne
At der skabes et fælles mål og en bredere forankring i kommunerne
Strategi/handlingsplan (færdig køreplan frem mod 2035)
X
Detailplan
Talerør til Christiansborg - Kommunerne står stærkere sammen, hvis de vil
X
have noget igennem
Finde ud af, hvordan energien skal produceres og distribueres
Tekstdokument med strategier for det midtjyske område i forskellige tempi
(2020, 2035 og 2050)
Handlingsplan frem mod 2020
Input til fremtidige satsningsområder for Region Midtjylland
Finde ud af, hvor regionen kan understøtte virksomheder, der lever af at
levere teknologi
Tabel 6-2: Kommunernes forventninger til outputtet af MIDT-Energistrategiprojektet.

Kommune D

Kommune C

Kommune B

Kommune A

Nogle af regionens forventninger virker meget ambitiøse og mere konkrete end flere af kommunernes forventninger, da disse har en mere overordnet forventning om primært netværk og vidensdeling. Kommunernes og regionens forskellige forventninger til outputtet af projektperioden er opstillet i Tabel 6-2.

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Strategisk energiplanlægning er ikke bare et projekt med en udløbsdato, hvilket er tilfældet for MIDTEnergistrategi projektet i Region Midtjylland. Det er derfor også væsentligt at se på, hvad kommunerne forventer, der skal ske, efter projektperioden udløber.
Alle kommunerne forventer, at der fortsat vil være en eller anden form for samarbejde efter projektperioden
udløber, der er dog ingen af dem, som ser, at samarbejdet skal forsætte på samme måde som under projektperioden. En kommune mener, at der skal etableres et slags sekretariat, som kan samle overblikket over kommunernes energiplanlægning:
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”Det kunne være, at i stedet for, at man finder ti forskellige rådgivere til opgaven, så har man
selv et rådgivningscenter, som håndterer, at man får sådan ligesom lagt linjen, uden at det skal
alt for stringent, for så tror jeg, at folk stritter for meget. … Jeg mener godt, det kunne være værdiskabende i forhold til, at man ikke laver dobbeltplanlægning. Eller nogle særlige strategiske
projekter som går på tværs af kommunegrænserne, det kan de gå ind og facilitere og sådan noget.” (Kommune A, 2014)
Kommune H håber også på, at MIDT-Energistrategi projektet ender ud i etableringen af noget konkret. Respondenten her håber dog i stedet på, at der etableres nogle faste grupper til at planlægge for bestemte områder i energisektoren:
”Jeg håber på, at det projekt ligesom peger på, at nu er der behov for, at der nedsættes nogle
permanente grupper, som ligesom planlægger. …” (Kommune H, 2014)
I modsætning til disse overvejelser er der andre kommuner, der mener, at det fortsatte samarbejde bør ske på
et lidt mere overordnet niveau, hvor det ender med en kommunikationsplatform, hvor kommunerne kan mødes og udveksle idéer. (Kommuner, 2014).
Region Midtjylland har ikke nogen klare forventninger om, hvad der skal ske efter projektperioden udløber i
2015, de har derimod lagt op til, at der i slutningen af perioden skal ses på, om det giver mening at fortsætte,
eller i hvilket omfang det giver mening at fortsætte. Det kan være, det giver mening, at regionen samarbejder
med kommunerne på nogle områder, og at der opstår nogle andre samarbejder mellem kommuner og energiselskaber på andre områder. Dette er dog ikke muligt at sige på nuværende tidspunkt, men Louise Langbak
Hansen ser stadig regionen have en rolle som faciliterende i tværgående projekter fremadrettet samtidig med,
at de også har en rolle i forhold til at igangsætte relevante udviklingsprojekter indenfor energisektoren
(Hansen, 2014).

6.4 Energinet.dk’s inddragelse i strategisk energiplanlægning
Energinet.dk er ikke en direkte partner i MIDT-Energistrategi projektet eller nogle af de andre projekter omkring strategisk energiplanlægning. De er dog alligevel i en vis grad, på eget initiativ, involveret i projekterne. Energinet.dk står i en situation, hvor de ikke har nogen direkte tilknytning til projekterne, som Energistyrelsen støtter, omkring strategisk energiplanlægning, men de har alligevel valgt at afsætte ressourcer til at
byde ind med ressourcer til projekterne, i form af analyser, diskussioner, oplæg m.v.. (Krarup, 2014). Incitamentet for dette valg er:
”Jamen vi vil gerne ud med de budskaber, vi har, som vi ser i de udfordringer, der er i fremtiden.
Vi går ikke ud og siger, hvad løsningerne er, men vi vil gerne pege på, at der er nogle udfordringer, og så vil vi gerne diskutere løsningerne.” (Krarup, 2014)
Jørgen Krarup fra Energinet.dk gør dog opmærksom på, at Energinet.dk ikke er interesseret i at bestemme
løsningerne for strategisk energiplanlægning, men at de blot er interesserede i at bidrage til diskussionerne
omkring dette ude i partnerskaberne. (Krarup, 2014).
Energinet.dk har nogle helt klare intentioner om, hvad de gerne vil bidrage med til projekterne i løbet af projektperioden frem til 2015. De har ligesom tre step, hvor de stiller forskellige tilbud op til kommunerne.
”Vi har planlagt i Energinet.dk, det er sådan vores hovedplan at tilbyde de her projekter noget i
tre tempi og det er ikke sikkert det kan lade sig gøre, det kan godt være, det er alt for seriøst, men
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vi vil hellere ligge over overlæggeren end at ligge under den. I første omgang, der har øvelsen
gået på at tage ud til projekterne og besøge dem, for ligesom at gøre opmærksom på, at vi har
noget at kunne tilbyde. Så jeg har været rundt at snakke med alle fem store projekter om, at vi er
her, og at vi godt vil i dialog, og vi har også materiale, vi kan tilbyde og sådan noget.” (Krarup,
2014)
Step 1, som er i gang på nuværende tidspunkt, er, at Energinet.dk i projekternes opstartsfase tager rundt til de
fem store regionsprojekter og fortæller om, hvem Energinet.dk er og tilbyder bl.a., at gå i dialog med projekterne. Yderligere tilbyder de dialog med alle projekter omhandlende strategisk energiplanlægning. (Krarup,
2014)
Step 2 bliver, at de igen vil tage ud til kommunerne og præsentere det arbejde og de analyser, de sidder med
på nuværende tidspunkt. Hvilket vil være omkring de centrale problemstillinger, der er forbundet med omstillingen frem mod 2035 og 2050 (Krarup, 2014). Yderligere vil de på dette tidspunkt tilbyde projekterne
noget analysearbejde;
”Men det vi tilbyder, det er sådan set de beregninger og analyser vi har på Danmarks niveau.
Med nogle forholdsvis simple fordelingsnøgler, så prøver vi at fordele det ud på regionsniveau.
Det er sådan lavteknologisk, det kan være fordelt efter befolkningstal eller efter nogle ressourcefordelinger på træ eller på halm, og hvad vi ellers har, elforbrug og sådan nogle ting. Det giver
faktisk er ret godt billede af, hvor står naboregionen henne? Hvis vi skal noget tilsammen i Danmark, der passer på det Energinet.dk ser i 2050, så er det ikke sikkert, at det Energinet.dk ser, det
er sandt. Men det vi ligger op til, det er heller ikke, at vi vil ud med sandheden. Vi vil ud og tage
en dialog, for at se hvor godt, det vi går og tænker, når vi tænker top-down, hvor godt passer det
med det kommunerne ser, når de tænker bottom-up? Det er den der dialog, vi godt vil have fat i,
og det vil jeg så lave for alle fem projekter, og det er så vores forhåbning til efteråret, at i hvert
fald nogen af dem, de vil komme så langt, at man kan tage en dialog med dem.” (Krarup, 2014)
I step 3 håber Energinet.dk på, at kunne tage de analyser, der fremkommer gennem projekterne for de enkelte regioner, og lave en aggregeret analyse af disse, således at der fremkommer et samlet billede af, hvordan
planlægningen samlet vil se ud med det arbejde, der er lavet.
”hvis alt går super godt, så er det grundlag for, at vi i 2015 kunne lave en eller anden aggregering på de fem regioner, eller måske bare to-tre regioner. Men det vi så yderligere vil gøre nu,
det er også, vi vil prøve at lave nogle notater omkring nogle aktuelle problemstillinger, som relaterer sig til strategisk energiplanlægning, som vi også vil ligge ud på nettet og stille til rådighed
for de her projekter, og hvis de så beder os om at komme ud og tage en dialog omkring en eller
anden afgrænset problemstilling, det kan være varmepumper på decentrale værker, så vil vi også
gøre det.” (Krarup, 2014)
I forhold til Energinet.dk’s ambitioner om, hvilke input de vil bidrage med til projekterne siger han, at de har
en plan for, hvad de vil, men at de også godt ved, at det kan være, denne er for ambitiøs. De vil dog hellere
være for ambitiøse frem for at være for uambitiøse (Krarup, 2014).
Energinet.dk har også en helt klar forhåbning om, at der stadig vil være samarbejder på tværs af kommunegrænserne efter projektets udløb i 2015, da opgaven på ingen måde vil være løst på dette tidspunkt. Der vil
stadig være en masse fælles udfordringer og problemstillinger, som der skal tages hånd om, og Jørgen Krarup tror, at hvis der bliver etableret en række rimelige faste samarbejder, vil man kunne komme lagt, selvom
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disse samarbejder, er uformelle. (Krarup, 2014) . Med dette fremhæver Jørgen Krarup, at der stadigt vil være
behov for de tværkommunale samarbejder og yderligere, at der er en række fordele ved disse;
”Jeg tror der er behov for at gøre det, fordi der er en masse usikkerheder omkring, hvad man
skal gøre, og hvis man går mange sammen om at kigge på nogle fælles problemstillinger, så kan
man også skabe, måske, en større grad af sikkerhed. Man vil også i større grad kunne påvirke
beslutningssystemet for at ændre nogle af rammevilkårene.” (Krarup, 2014)
Yderligere påpeger han også, at samarbejdet er vigtigt i forhold ressourcevalg og –prioriteringen, da det ikke
giver mening, at flere kommuner sidder og planlægger for at anvende store dele af biomasse ressourcerne i
regionen uden at koordinere det med de andre, da dette vil resultere i, at de ressourcer kommunerne forventer
er tilstede, måske ikke er det. (Krarup, 2014).

6.5 Opsamling
Formålet med denne analyse er at afprøve om, specialets tredje tese holder, når denne undersøges gennem
casestudiet. Tredje lyder;
Tese 3: Der er ikke i MIDT-Energistrategi dannet et tilstrækkeligt fundament for et succesfuldt samarbejde
gennem en afstemning af forventningerne partnerne imellem.
Analysen underbygger at tesen gælder i forbindelse med casen, da analysen viser, at der ikke er én fælles
forventning til, hvad der arbejdes henimod i MIDT-Energistrategi projektet samt, hvad de forventer, skal ske
efter projektperioden udløb i 2015. Dette tyder på, at der i projektet ikke er opnået en fælles forståelse om
forventningerne til projektet. Regionen giver udtryk for, at de har forsøgt på dette, men erkender at det måske ikke har været klart nok, og at de måske skal tage fat i dette igen løbende gennem processen (Hansen,
2014).
Dette kan i forhold til teorien om implementering af politik, jf. Afsnit 2.1, være problematisk i forhold til at
få et hensigtsmæssigt samarbejde op at køre på tværs af de involverede kommuner og andre aktører, da et
succesfuldt samarbejde i høj grad afhænger af, at de implicerede aktører anerkender hinandens forskelligheder og forventninger til samarbejdet, hvilket ikke er muligt så længe, at de andres forventninger ikke står
klart for de enkelte aktører. Dette kan også betyde, at der er nogle fejlagtige forventninger hos de enkelte
aktører om, hvad andre tænker, hvorfor nogle fordomme og forventninger omkring andre aktører kan underbygges eller aflives gennem en forventningsafstemning mellem parterne. Der kan derfor argumenteres for, at
MIDT-Energistrategi projektet, for at styrke samarbejder og relationerne mellem kommunerne, bør sørge for,
at der bliver lavet en klar forventningsafstemning parterne imellem.
Der er dog, trods de forskellige forventninger imellem parterne, en overordnet fælles forventning om, at der
forsat vil være et eller andet samarbejde på tværs af kommunegrænserne efter projektets afslutning i 2015.
Endnu er det ikke klart, hvordan udformningen af det fortsatte samarbejde skal være, eller på hvilket niveau
det skal finde sted.
Analysen viser endvidere, at Energinet.dk har en stor interesse i at bidrage med input til projekternes processer gennem adgang til materialer, dialoger og diskussioner samt analyser. De påpeger dog, at de ikke er dem,
der går ud og giver kommunerne svarene, men at de vil indgå i en dialog således kommunerne selv, i samarbejde med relevante aktører, kan komme med en løsning.
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Gennem analysen fremhæves nogle problemstillinger, som kan være barrierer i forhold til, at samarbejdet
omkring MIDT-Energistrategi bliver så succesfuldt som muligt, da der er en stor indikation af, at fundamentet for et godt samarbejde ikke er blevet skabt i processens opstart. Nedenfor er disse barrier opsummeret,
hvorefter de diskuteres yderligere i Kapitel 8:
-

Der er ingen fælles forventning til outputtet af projektet.
Der er skal stadig være et samarbejde efter 2015, men det er uvist hvordan.
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Rollefordeling i strategisk energiplanlægning

Formålet med dette kapitel er, at undersøge, hvordan casen forholder sig til specialets fjerde tese. Dette gøres
ved, at undersøge kommunernes holdning til den opstillede niveauopdeling af strategisk energiplanlægning
og de opgaver, der er tilknyttet niveauerne. Yderligere er det undersøgt, hvilke aktører respondenterne ser
inkluderet samt hvilke roller aktørerne bør varetage. Analysen bygger på interviewundersøgelsen med de otte
respondentkommuner, Region Midtjylland og Energinet.dk

7.1 Niveauer i strategisk energiplanlægning
I Afsnit 2.3 er Figur 7-1 opstillet som en model for, hvilke niveauer der er forbundet med strategisk energiplanlægning. Modellen er fremlagt for respondentkommunerne, Region Midtjylland og Energinet.dk under
interviewene, for at verificere modellen og for at undersøge, om respondenterne har den samme opfattelse af,
hvordan den strategiske energiplanlægning skal finde sted.
Modellen viser et generaliseret billede af, hvordan forfatterne af specialet mener, de overordnede rammer for
strategisk energiplanlægning bør se ud for at sikre, den grønne omstilling målrettet kan finde sted. Modellen
skal ikke forstås på den måde, at der nødvandigvis organisatorisk er en opdeling mellem de forskellige niveauer, og det kan derfor også godt være de samme aktører, som opererer på de forskellige niveauer.

Styrende niveau

Koordinerende niveau

Operationelt niveau

Nationale Målsætninger
Lovgivning
Rammen for SEP
Værktøjsgivende
Teknisk vej

Faciliterende
Overblik over det samlede planlægning
Overblik over ressourcer
Støtte og kompetenceudvikling

Implementering
Kommunal SEP
Lokale målsætninger og handleplaner
Inddragelse af lokale aktører

Figur 7-1: De tre niveauer i strategisk energiplanlægning, som sikre samspillet mellem nationale målsætninger
og lokal energiplanlægning. Egen illustration opstillet i Afsnit 2.3.

Modellen indeholder en række opgaver knyttet til de enkelte niveauer. Disse er forelagt respondenterne og
resultatet af dette er, at opgaverne umiddelbart stemmer godt overens med, respondenternes opfattelser
(Kommuner, 2014). Jørgen Krarup, fra Energinet.dk stiller dog spørgsmålstegn ved, om det er muligt at opstille en model, som i Figur 7-1, selvom det godt kunne være en idealmodel, men han mener virkeligheden
ser anderledes ud.
”Der er nogle beslutninger, der kræver mere beslutningskræft end andre, så der er måske noget
der kommer ovenfra, noget der kommer nede fra, det kan godt være mere rodet sammen, end man
egentlig tror. Det var det her med sådan et styrende niveau, det kan godt være ideelt at have sådan et styrende niveau, men tror vi det kommer? Er den udvikling vi ser i øjeblikket? Sådan rent
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politisk, går den på, at der er nogen, der vil påtage sig at lave planlægningen? Er det den tid vi
lever i, i dag?” (Krarup, 2014)
Jørgen Krarup påpeger yderligere, at der er forskel på den omstilling, der fandt sted i 70’erne og 80’erne,
hvor der i højere grad blev styret gennem central planlægning i modsætning til den omstilling, vi står overfor
i dag, hvor planlægningen er mere styret gennem markedskræfterne. (Krarup, 2014)
Interviewundersøgelsen med de otte respondentkommuner indikerer, at flere af kommunerne gerne ser, at der
er lidt mere styring i forhold til kommunernes opgaver eller energiplanlægningen generelt (Kommuner,
2014). Især Kommune F ligger vægt på at der er behov for en mere central indsats i forhold til at holde overblikket over energisystemet. Yderligere mener respondenten også, at der mangles en klar definition fra Folketinget af hvem, der skal varetage hvad, og hvem der skal have, hvilke håndtag.
”Kommune F: Det mangler der helt klart en definition på i dag, hvem har ansvaret for hvad?
Kommunerne de har ansvaret for varmeforsyningen, det ligger fast. Energinet.dk de har ansvaret
for forsyningssikkerhed, at der altid er strøm i stikkontakterne og alt det der. Resten det sejler
nok lidt må vi indrømme. Hvem har ansvaret for resten? Det er ikke klart defineret i dag. Det er
heller ikke defineret, hvem der skal tage ansvar for hvad i fremtiden, og der mangler helt klart
sådan et beslutningshierarki eller et ansvarshierarki for, hvem har ansvaret for det. Der må man
bare sige at der er et efterslæb, fordi der er nogle tidligere organer, der har sovet i timen, og der
mangler i den grad en overordnet planlægning for, hvordan det der skal fungere, hvem har ansvaret for hvad. Hvem tager de store beslutninger? Hvem fører dem ud i livet? Og hvem har kontakten til borgerne? Hvem har forsyningsselskaberne? Hvem har ansvaret for dem? Hvem holder
dem i hånden? Osv.. Alt det der, det mangler, og der er kun et sted, det kan blive besluttet og det
er i folketinget. Du kan ikke beslutte det ude på kommunalt niveau.
Interviewer: Så de skal beslutte hvem der skal have ansvaret?
Kommune F: Det bliver de nødt til, for den vil jo ende der. Det ender der jo i, det vil blive alles
kamp mod alle. Så er det kun et sted tilbage, det er Folketinget, der er ikke andre. Og de skal have den her magtfordeling, den skal de have sat på plads og så skal de sammen med den magtfordeling der, der skal de jo have lavet nogle håndtag til de rigtige mennesker.” (Kommune F,
2014)
I tråd med ønsket fra kommunerne, om lidt mere styring i forhold til, hvilke opgaver de skal varetage indenfor energiområdet, fortæller Louise Langbak Hansen også, at hun møder en efterspørgsel fra kommunerne,
omkring, hvilke handlemuligheder de har i forhold til energiområdet:
”Vi har også snakket om i åben-land-gruppen, at de efterspurgte lidt et eller andet overblik over,
hvor kommunen egentlig selv har mulighed for at gøre noget. Ikke kun kommunen som virksomhed, men også kommunen som myndighed. De kunne godt tænke sig et skema der sagde; Okay, i
en kommune, der har man en planafdeling, man har en erhvervsudviklingsafdeling, man har forskellige afdelinger. Hvor kan man gøre noget henne?” (Hansen, 2014)
Hun underbygger dette ved at sige, at klimakoordinatorerne og varmeplanlæggerne i kommunerne giver udtryk for, at de ikke ved, i hvilke af kommunernes afdelinger og opgaver, der kan skrives energiprojekter eller
strategisk energiplanlægning ind, og de derfor ikke ved, hvilke kollegaer de skal henvende sig til. (Hansen,
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2014). Det tyder altså på, at lokale aktører kan mangle noget styring gennem retningslinjer fra det styrende
niveau.
Respondenternes reaktioner på modellen og de ting de efterspørger på lokalt plan, giver et godt argumentationsgrundlag for, at der er behov for modellens niveauopdeling, hvor der ligesom bliver taget et ansvar på et
højere niveau for at sætte rammerne for den strategiske energiplanlægning.

7.2 Rollefordeling
Der er under interviewene ligeledes taget en diskussion omkring, hvilke aktører, der bør operer på de forskellige niveauer. Tabel 7-1 oplister alle de aktører, som respondenterne nævner i forbindelse med de tre niveauer opstillet for strategisk energiplanlægning.
Respondenternes foreslåede aktører på de tre niveauer
Styrende niveau
Staten (Klima og Energiministeriet)
Energistyrelsen
Energinet.dk
EU
Koordinerende niveau
Regionen
Staten
Sekretariat, hvor regionerne bl.a. er repræsenteret
Energistyrelsen
Energinet.dk
Operationelt niveau
Kommuner
Værker
Tabel 7-1: Fordeling af aktører på det styrende, koordinerende og operationelle niveau,
ud fra respondenternes umiddelbare syn på opdelingen.

Af tabellen fremgår det, at nogle af aktørerne går igen både på det styrende og det koordinerende niveau.
Alle respondentkommunerne samt Region Midtjylland nævner Energistyrelsen i forbindelse med det styrende niveau og de opgaver, der er tilknyttet dette. Energinet.dk nævnes også af flere i forbindelse med det styrende niveau, dog med en vis usikkerhed. (Kommuner, 2014). En kommune nævner, at det måske kunne
overvejes, om EU måske skulle befinde sig på det styrende niveau, da de faktisk i dag bestemmer rigtig meget f.eks. igennem direktiver og de er også begyndt at tænke tværdisciplinært igennem lovgivningen
(Kommune G, 2014). Respondenten mener altså, at der skal arbejdes for, at lovgivningen i højere grad
kommer fra EU.
På det koordinerende niveau nævner de fleste kommuner, at regionen med fordel kan have en rolle, da de
faktisk klarer det fint med MIDT-Energistrategi projektet. Et par af kommunerne nævner dog, at der med
fordel kunne laves noget på regionalt niveau, som i modsætning til dag, skal være på tværs af de fem regioner. I forbindelse med dette foreslår Kommune A, at der kan laves et slags sekretariat, i stil med biogassekretariatet, på det koordinerende niveau, som kan samle overblikket og hjælpe kommunerne. (Kommune A,
2014). Andre kommuner, ser at Energistyrelsen sammen med Energinet.dk kan varetage både det styrende
og koordinerende niveau sammen (Kommune F, 2014) (Kommune G, 2014). Kommunerne og Kl er ligeledes nævnt i respondenternes overvejelser omkring det koordinerende niveau, men udfaldet i forhold til
kommunerne var, at det virkede mest logisk, at det koordinerende niveau ligger over de lokale forhold og
nærmere staten (Kommuner, 2014).
På det operationelle niveau er der enighed om, at dette skal varetages af kommunerne: Et par af kommunerne
fremhæver dog, at hvis kommunerne skal have denne rolle, skal de også klædes ordentligt på til opgaven
gennem vejledning og midler (Kommune E, 2014) (Kommune F, 2014). Hvilket bygger på at nogle respon-
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denter sætter spørgsmålstegn ved, som nævnt i Kapitel 5, om kommunerne overhovedet skal have en rolle i
forbindelse med strategisk energiplanlægning, som det ser ud i dag. Kommune F siger i forbindelse med om
kommunerne bør pålægges at varetage strategisk energiplanlægning:
”Kun hvis der følger håndtag med. Altså, hvis vi får nogle magtmidler, så ja. Men hvis vi ikke får
nogle magtmidler kan det være lige meget.” (Kommune F, 2014)
Dette bakkes op af regionen, hvor Louise Langbak Hansen udtaler:
”Jeg tror, at hvis vi vil i Danmark nå de 100 % i 2050, eller i hvert fald have det som seriøst pejlemærke, så tror jeg faktisk kommunerne skal have den her opgave og have nogle midler til det.
Også selvom Staten udpeger nogle rammer og sikre de rigtige afgiftsrammer, så tror jeg stadigvæk kommunerne med fordel, kan lave en strategisk energiplanlægning. … Men de skal have
midlerne og de skal selvfølgelig også, dem der ikke har det, skal have kompetencerne.” (Hansen,
2014)
Energinet.dk kan godt forstå kommunernes frustrationer over, at energiplanlægningen ligesom er kommet
ind som en ekstraopgave hos medarbejderne, men Jørgen Krarup påpeger dog også, at hvis det vælges at
gøre strategisk energiplanlægning til en skal-opgave i kommunerne, hvor der følger midler med, så vil forventningerne til kommunernes arbejde på området også strammes. (Krarup, 2014).
”Det har været oppe at vende på et tidspunkt om man skulle bruge 100 millioner på det, sådan at
kommunerne fik en million, det svarer jo sådan ca. det, det koster kommunen at have et mandeår
i spil, med de driftsomkostninger der er på at have et mandeår, at så skal de hver ca. have en million. Og det kunne man da godt overveje at gøre, men så bliver spillet et lidt andet, fordi så er det
ikke en frivillig opgave længere, og hvis man siger, at det er en skal opgave, hvor de får penge til
det, så er forventningerne til, hvad kommunerne kan levere måske også være noget lidt andet,
både hvad de kan levere af resultater, og hvad de kan spytte ind med af hårde kompetencer. Det
skal man også lige tænke på, der er nogle kommuner, der siger, jamen kan vi ikke lige få en million til at lave det her, men de skal også tænke på, at så vil forventningerne til, hvad de rent faktisk leverer altså også blive anderledes.” (Krarup, 2014)
Modsat kan der argumenteres for, at hvis der bliver stillet skarpere krav til kommunerne, vil kommunerne
også få de tilstrækkelige midler til rådighed til at opkvalificere kompetencerne på energiområdet. De skarpere krav vil også kræve, at det styrende niveau i højere grad formulerer, hvilke forventninger de har til kommunerne.
Diskussionen med respondenterne omkring, hvilke aktører, der bør operere på hvilke niveauer, viser, hvem
respondenterne umildbart ser i den strategiske energiplanlægning. Nedenfor præsenteres respondenterne for
de fem centrale aktører, specialets forfattere så som udgangspunkt inden undersøgelsen. Disse er Energistyrelsen, Energinet.dk, Regionerne, Kommunerne og Kl, hvilke er beskrevet i Afsnit 2.3. Med udgangspunkt i
aktørerne, er der spurgt ind til deres roller og opgaver i strategisk energiplanlægning. Tabel 7-2 viser i nøgleord og sætninger, hvilke opgaver og roller de forskellige respondenter ser de enkelte aktører skal have i strategisk energiplanlægning. De enkelte kommuners overvejelser er, sammenlangt under en kategori ”Kommuner”.
Sammenholdes respondenterne syn på de centrale aktører, med de opgaver og niveauer, der er opstillet i Figur 7-1, ses det, at dette stemmer meget godt med respondenternes umiddelbare tilkobling af aktører til de tre
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niveauer i strategisk energiplanlægning. Der er bred enighed om, at Energistyrelsen bør agere på det styrende niveau, og sætte rammerne for strategisk energiplanlægning samt retningslinjerne for den teknologiske vej
og tidshorisonterne for implementeringen af forskellige teknologiske løsninger.
Respondenter
Kommuner
Regionen
Energistyrelsen
- Sætte rammerne.
- Skal være styrende
- Koordinere den samlede planlægning.
og sætte rammerne.
- Give indholdsmæssige krav til energiplanlægningen.
- Give retningslinjer for, hvornår hvad skal implementeres.
- Skal motivere kommunerne til at følge den udvikling, der er på vej.
- Skal tage sig af nogle af de områder, der er svære
for kommunerne (Vind, biogas og anvendelsen af
biomasse).
Energinet.dk
- Ansvaret for elnettet.
- Vigtige, da deres
- Skal komme med løsninger til elektrificeringen af
beslutninger, er
energisystemet.
afgørende for alle
- Samme rolle som i dag.
andre i energisyste- En rolle parallelt med det koordinerende og styrenmet.
de niveau.
- Arbejde sammen med Energistyrelsen om smart
brug af strøm.
- Efterspørge leverancer fra kommunerne.
KL
- Kendskab til lovgivning.
- Forhandler på et
- Facilitere forums, hvor kommunerne kan mødes.
politisk niveau mid- Koordinerende sammen med Regionerne.
ler til kommunerne.
- Organ opad til Staten.
- Ikke faglige ind- Uvist om de skal have en rolle.
spark.
Regionen
- Koordinerende.
- Koordinerende
- Facilitere samarbejder, når der er behov for dette.
rolle, da de i høj grad
- Ingen rolle i strategisk energiplanlægning.
er uvildige.
- Faciliterende.
Kommuner
- Implementeringsrolle.
- Operationelt, men
- Lave forankring til forsyningsselskaberne.
der bør følge midler
- Skal ikke have nogen rolle, så længe de ingen hånd- med, hvis det skal
tag har.
være succesfuldt.
Tabel 7-2: Respondenternes holdninger til aktørers roller i strategisk energiplanlægning.

Energinet.dk
- Skal lige nu formidle de
midler, de har givet til strategisk energiplanlægning.
- Bidrage med materiale og
vejledninger.
- Rammesættende.

- Dialog med parter omkring
strategisk energiplanlægning.
- Tilbyder analysearbejde til
projekter.

- De har i forhold til regionsprojekterne, som kører lige
nu, en rolle sammen med
Energistyrelsen.
- Faciliterende i det omfang,
der er brug for det.

- Skal varetage strategisk
energiplanlægning og sikre, at
det stemmer med lokale interesser.

I forhold til det styrende niveau, er der blandt respondentkommunerne og Region Midtjylland ligeledes overvejelser om, hvorvidt Energinet.dk også bør operere på dette niveau. Regionen Midtjylland overvejelser omkring det styrende niveau, lyder således:
”Det er jo helt klart energistyrelsen. Så kan man sige, at så er der energinet.dk. På en eller anden måde er de også ret vigtige. De er selvfølgelig sat i verden for at få el og gasnettet til at
hænge sammen. Men de er jo vigtige. Altså de beslutninger Energinet.dk træffer er jo afgørende
for, hvad vi andre bør gøre. Så kan vi jo være enige eller uenige – f.eks. den med udlandsforbindelserne på el-siden. Og gas selvfølgelig også. Men måske mest el. Der tror jeg, hvis I spørger
rundt i kommunerne, vil der være lidt forskellige holdninger til, om vi skal satse på flere kabler,
eller om vi selv skal sørge for at indregulere den vindkraft, vi får op at stå, og får brugt det mest
muligt herhjemme. Og der kan man sige, at Energinet.dk har vel stadigvæk mest af alt den holdning, at det er kabler, der skal til. Så det er derfor jeg ikke sådan lige siger Energinet.dk, men det
gør jeg nok lidt alligevel, for det er vigtigt det Energistyrelsen og Energinet.dk gør.” (Hansen,
2014)
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Det er mange af de samme overvejelser omkring Energinet.dk, der er kommet frem under interviewundersøgelsen i de otte respondentkommuner. Energinet.dk er dog ikke selv enige i, at de skal operere på det styrende niveau. Dette er ud fra, at de gerne vil byde ind med materialer og analyser til processerne og samtidig
også gerne indgå i dialoger omkring mulighederne indenfor strategisk energiplanlægning og den grønne omstilling. De gør dog meget opmærksom på, at de ikke vil være dem, som kommer med løsningerne på hvad
der skal gøres. (Krarup, 2014). Både Energinet.dk og Energistyrelsen nævnes begge i forhold til at skulle
være på det styrende og koordinerende niveau, enkelte af kommunerne samt Region Midtjylland, ser at de to
aktører bør samarbejde om både det styrende og koordinerende niveau.
I forhold til Energistyrelsen mener en af kommunerne, at de yderligere også burde tage sig af nogle af de
ting, som det er svært for kommunerne at planlægge for lokalt, da det kan møde stor modstand i lokalsamfundet samtidig med, at det er en problemstilling, som rækker ud over kommunegrænserne.
”Energistyrelsen skal jo vise vejen og de der overordnede, jamen ikke bare målsætninger, men
også hvordan kommer vi der hen. Altså, det er rart at få at vide, at de synes, det er elektrificering, det hjælper til den lokale planlægning. Så tydelige målsætninger og kommunikation fra
Energistyrelsen, og så skulle de tage sig af nogle af de områder, som er svære lokalt, som giver
meget blæst. Altså, vindmøller, biogas og brugen af biomasse.” (Kommune C, 2014)
Denne kommune ser altså gerne, at nogle af planlægningsopgaverne ikke skal ligge hos kommunerne, men
på et højere plan. Dette bakkes op af Kommune F, som slet ikke mener strategisk energiplanlægning er
kommunernes opgave med de forhold, der er i dag.
I forhold til KL er observationen gennem interviewundersøgelsen, at størstedelen af respondenterne virker
usikre på, hvilken rolle KL har og skal have i forhold til strategisk energiplanlægning. Fem ud af de otte respondentkommuner, har svært ved at se, hvilken rolle KL har i forbindelse med strategisk energiplanlægning
(Kommuner, 2014). Andre påpeger, at KL er dem, der forhandler budgetter hjem til kommunerne, hvorigennem de har en rolle i forhold til strategisk energiplanlægning, hvis kommunerne skal have midler ud af Finansministeriet til dette (Kommune F, 2014). Finansministeriet er en vigtig aktør i at skabe incitament for
omstilling af energisystemet gennem de økonomiske håndtag. Specialet er dog afgrænset fra at se yderligere
på ministeriets rolle i strategisk energiplanlægning.
Yderligere går en af overvejelserne på, om KL kan være på det koordinerende niveau sammen med regionen,
da de har mulighed for at være kommunernes talerør op til Christiansborg. Som tidligere nævnt, mener de
fleste respondentkommuner, at regionen kan have en faciliterende rolle på det koordinerende niveau i strategisk energiplanlægning også i fremtiden. Et af argumenterne, for at regionerne er de rigtige til at påtage sig
den koordinerende rolle, er:
”Der er regionerne meget mere tæt på og kan samle tingene. Vi har nogle problemstillinger, som
vi kan nå at komme igennem. Altså når vi sidder i KL-møde, så er det problemstilliner ude på
Avedøre tange sammenholdende med, hvad de har ovre i energiredaktionen i Skive eller Lemvig
eller Ringkøbing eller Viborg. Altså, det kan vi ikke forholde os til. Vi har heller ikke samme
sprog. Det tror jeg simpelthen er for store spring. Der tror jeg, den der rolle som regionerne har
i den sammenhæng her den er vigtig.” (Kommune A, 2014)
Én kommune mener dog ikke, regionerne har nogen rolle i strategisk energiplanlægning i fremtiden. Enkelte
andre kommuner mener, at regionen stadig skal have en faciliterende rolle, men måske trække sig lidt tilbage
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og tage denne rolle, når der er behov for dette i projekter på tværs af kommunegrænserne. (Kommuner,
2014).
Respondenterne ser kommunerne som dem, der skal operere på det koordinerende niveau, hvor de har kendskabet til de lokale forhold og derigennem kan sikre de lokale interesser i forhold til den strategiske energiplanlægning. Der er dog, som tidligere nævnt, rejst spørgsmål om, hvorvidt kommunerne skal varetage denne opgave uden at der følger midler med.
Udover de fem aktører, der er spurgt ind til igennem interviewundersøgelsen, er det også undersøgt, hvilke
andre aktører, respondenterne ser som centrale. Disse aktører er vist i Tabel 7-3.

Regeringen/Staten

Kommuner
- Skal tage ansvar for, hvem der skal
gøre hvad.
- Give håndtag til de rette instanser.

Landbruget

- Skal med i dialogen omkring biomasse
og biogas.
- Ikke en aktør, blot leverandør.

Varmeværker

- Nævnes som aktør.

Forsyningsselskaber
Industrien
Brancheorganisationer

- Nævnes som aktør.
- Nævnes som aktør.
- Dansk Fjernvarme.
- Dansk Energi.
- Give midler til analyser.

Fagforeninger

Respondenter
Regionen
-Styrende myndighedsniveau.
-Rammesættende for
lovgivningen.
- Evt. spille ind i det
koordinerende niveau.
- Indgå i dialog om
processerne.
- Dialog med kommunerne.

Energinet.dk

- Bliver afgørende for biogas.

- Landbrug og fødevare.

- Ser dem ikke i forbindelse med
strategisk energiplanlægning.
Universiteter
- Laver analyser.
- Ser dem i det, men fremhæver
ikke hvordan.
EU
- Kommer med gode indspark og direk- Danmark hænger sammen med
tiver.
EU og resten af omverdenen,
- Kunne måske være styrende.
hvorfor der skal tages højde for
dette.
Tabel 7-3: Respondenternes tænker om, hvilke øvrige aktører, der spiller ind på strategisk energiplanlægning, samt hvilken
rolle disse aktører skal varetage.

Tabel 7-3 viser, at respondenterne ser en række yderligere aktører i forbindelse med den strategiske energiplanlægning. Det, der kendetegner størstedelen af disse aktører gennem de opgaver og roller respondenterne
giver dem, er, at de ikke hører hjemme direkte på et af de tre niveauer, men mere skal komme med input til
niveauerne og processerne. Nogle af aktørerne bliver ikke videre uddybet og det er derfor ikke muligt at sige,
i hvilket omfang respondenterne ser dem agere i forhold til den strategiske energiplanlægning, blot at de ser
dem som en spiller. Yderligere er der delte holdninger til nogle af aktørerne om, hvorvidt de har en rolle i
forhold til strategisk energiplanlægning. Dette gør sig gældende for landbruget og fagforeningerne. I forbindelse med landbruget udtaler Kommune A:
”Ja landbruget. Landbruget de sidder sådan set på mere end 50 % af energiressourcerne. Det
kommer an på, hvordan man ser det selvfølgelig, det ved jeg godt, det er sådan lidt skråt fra hoften. Men altså, jeg mener de har arealerne til solfangerne, de har arealerne til solcellerne, de
har arealerne til vindmøllerne, de har biomassen, de har også mange gange forudsætningerne
for at lave bioproducerende anlæg. Så hvis ikke der lige skal importeres gas og træpiller, altså
skovrejsning vil også være landbruget, så de sidder jo reelt, altså, vi snakker aldrig om landbruget som energiselskab, men de er mere, de har egentlig mere fat i hele selvforsyningen og altså
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hele selvforsyningsdelen, uden jeg lige helt præcist ved, hvordan jeg skal udtrykke det, så er det
den, de sidder på, og jeg mener simpelthen landbruget i fremtiden ligeså godt kan være leverandør for energi eller grundlaget for energi, som de kan levere svin og græs.” (Kommune A, 2014)
I modsætning til Kommune A, mener Kommune F ikke landbruget skal have en rolle i strategisk energiplanlægning, udover at være ressourceleverandør, da respondenten mener landbruget har nok at arbejde med i
forvejen.
”De er også med indenunder industrien, det er de. Landbruget, de er jo ikke en aktør i den grad.
De har noget ressource, vi kan bruge, og man må et eller andet sted spørge sig selv, hvor relevant er det, at blive ved med at bede landbruget om at løse de her opgaver, de er for komplekse.
Man skal se dem som en ressourceleverandør. Der har i langt tid kørt en diskussion om, at det
var landbruget, som der skulle lave biogasanlæg, jo. Men altså helt ærligt, de skylder 360 mia.
kr. væk, ikke. … Altså, hvordan pokker skulle de bruge de der 20 mia. på energien, vil de ikke
hellere bruge de penge på nogle nye stalde til grise. Nej, de er en ressourceleverandør og så kan
man lave en eller anden.” (Kommune F, 2014)
Størstedelen af respondentkommunerne mener dog, at landbruget i en eller anden form er en aktør i forbindelse med den strategiske energiplanlægning, som der skal tages med i processerne, enten i form af direkte
kontakt til landbruget eller gennem deres brancheorganisation. (Kommuner, 2014).
Respondenterne fremhæver yderligere også et par aktører, som ikke blot skal spille ind med input til de aktører, der operer på de tre niveauer, men som i stedet hører hjemme på det styrende niveau. Disse er Staten/Regeringen og EU. Staten fordi det er dem, der er den styrende myndighed for bl.a. lovgivning, og det er
dem, der kan fastsætte rammerne for strategisk energiplanlægning. (Kommuner, 2014). Endvidere er der et
par af respondenterne, som tidligere nævnt, der fremhæver vigtigheden af EU og resten af verden i forhold til
omstillingen af danske energisystem. Jørgen Krarup, fra Energinet.dk udtaler omkring EU:
”Altså, hvis man kigger Danmark i europæisk sammenhæng, det bliver vi altså nødt til at gøre.
Danmark er ikke en ø, vi er i Europa. Biomasse området, som tiden den går, det bliver et åbent
globalt system, hvor det er de globale biomassepriser, der kommer til at bestemme niveauet for
alle biomasser, der kan transporteres. Det er bare et grundvilkår, og det bliver de her projekter
også nødt til at forholde sig til.” (Krarup, 2014)
Energinet.dk’s syn på EU bakkes op af Kommune G, som ligeledes ser, at EU er vigtige i forhold til den
danske omstilling, da de bl.a. kommer med gode direktiver på området (Kommune G, 2014).

7.3 Opsamling
Formålet med denne analyse er, at afprøve om specialets fjerde tese holder, når denne undersøges gennem
specialets casestudie. Fjerde tese lyder;
Tese 4: Strategisk energiplanlægning skal organisatorisk finde sted gennem tre niveauer, jf. Figur 2-2, der
sikre sammenhæng mellem nationale målsætninger og lokale forhold.
Analysen viser at den fjerde tese, stemmer godt overens med de behov kommunerne og Region Midtjylland
ser. Tesen tager udgangspunkt i, at der er behov for nogle mere klare retningslinjer fra centralt sted, samtidig
med, at de lokale interesser og forhold skal sikres gennem et lokalt arbejde, som sikres og koordineres gennem et koordinerende niveau. Gennem analysen er det klart, at især kommunerne efterspørger lidt mere sty-
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ring fra centralt sted, men også at de fleste mener, at kommunerne er de rette til at sørge for, at implementeringen finder sted på en måde, der også varetager de lokale interesser. Efterspørgslen går især på, at der skal
komme nogle udmeldinger i forhold til, hvem der har ansvaret for hvilke opgaver i den strategiske energiplanlægning.
En af grundene til, at respondenterne reagerer positivt på tesen om, at strategisk energiplanlægning skal finde
sted gennem de tre niveauer, kan måske skyldes den åbne og komplekse proces, der som nævnt er omkring
arbejdet med strategisk energiplanlægning i dag. Denne proces gør, at især kommunerne er i tvivl om, hvad
de skal foretage sig på området, da der ikke fra centralt sted er givet nogle klare retningslinjer for processerne.
Analysen viser, som sagt at opstillingen af de tre niveauer i forbindelse med strategisk energiplanlægning
giver mening hos respondenterne. Yderligere er det også undersøgt, hvordan respondenterne ser den organisatoriske fordeling mellem aktører i strategisk energiplanlægning. Først og fremmest viser analysen, at respondenterne også ser de, jf. Afsnit 2.3, opstillede centrale myndighedsaktører, som centrale spillere i strategisk energiplanlægning. Respondenterne fremhæver dog også en række yderligere respondenter, som de ser
have en indvirkning på processerne, jf. Tabel 7-3 ovenfor.
Respondenternes holdninger og overvejelser i forhold til rollefordeling og opgaver forbundet med de forskellige niveauer, hvorpå strategisk energiplanlægning finder sted, er opsummeret i Figur 7-2. Figuren viser,
hvilke aktører, respondenterne ikke direkte ser operere på de forskellige niveauer, men som derimod kan
komme med input og inddrages i dialoger, når dette findes relevant. Yderligere viser, figuren hvilke aktører
respondenterne ser operere på de tre niveauer samt, hvilke opgaver, der bør være tilknyttet niveauerne.
Aktører, som ikke operere
direkte på niveauerne

Aktører
Staten/Regeringen
Energistyrelsen
Energinet.dk
(EU)

Værkerne
Forsyningsselskaberne
Landbruget
Brancheforeninger
Fagforeninger
Universiteter
Energinet.dk

Regionerne
Energistyrelsen
Energinet.dk
KL

Niveauer

Styrende niveau

Koordinerende
niveau

Kommunerne

Operationelt niveau

Opgaver
Nationale Målsætninger
Lovgivning
Rammen for SEP
Værktøjsgivende
Teknisk vej
Tværministriel
Afgifter
Faciliterende
Overblik over det samlede planlægning
Overblik over ressourcer
Støtte og kompetenceudvikling
Forhandle midler til SEP
Organ opad til Christansborg

Implementering
Kommunal SEP
Lokale målsætninger og handleplaner
Inddragelse af lokale aktører

Figur 7-2: Opsamling af aktører tilknyttet processerne omkring strategisk energiplanlægning samt opgaver tilknyttet niveauerne, hvorpå strategisk energiplanlægning finder sted. Opgaver skrevet med rødt, er opgaver tilført modellen gennem interviewundersøgelsen. Egen illustration.

Den organisatoriske udformning, opgaverne knyttet til niveauerne i den organisatoriske rammemodel samt
rollefordelingen diskuteres yderligere i Kapitel 8.
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8

Diskussion og anbefalinger

Formålet med dette kapitel er at diskutere resultaterne, der er fremkommet gennem analyserne i specialet.
Resultaterne diskuteres med specialets teoretiske udgangspunkt in mente, samt i forhold til elementer fra den
aktuelle samfundsdebat omkring strategisk energiplanlægning. Gennem kapitlet diskuteres de væsentligste
identificerede barrierer i forhold til strategisk energiplanlægning, og der opstilles en række anbefalinger omkring, hvordan disse barrierer kan elimineres eller reduceres. Yderligere indeholder kapitlet en diskussion af
det tværkommunale samarbejde, der er etableret gennem case-projektet MIDT-Energistrategi.

8.1 Strategisk energiplanlægning
Strategisk energiplanlægning er, som nævnt gennem specialet, i høj grad præget af, at være et koncept under
udvikling. Det betyder, at specialet skal ses som en undersøgelse af, hvordan der kan og skal arbejdes med
strategisk energiplanlægning i en kommunal kontekst ud fra det nuværende øjebliksbillede.
Analyserne viser, at organisatorisk set stemmer specialets teoretisk opstillede model over de tre niveauer,
hvorpå strategisk energiplanlægning finder sted, overens med respondenternes overvejelser. Gennem specialets teoretiske udgangspunkt argumenteres der for, at samfundet i dag er et netværkssamfund, som ikke i
særlig grad er præget af en top-down tilgang i udviklingen af politikker. Ud fra dette, giver det mening, at
arbejdet med strategisk energiplanlægning i dag er karakteriseret af at være en proces under udvikling. Der
kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om det fuldt ud er en sådan tilgang til arbejdet med udviklingen og implementeringen af strategisk energiplanlægning, der er brug for, ud fra at bottom-up processer, som netværksstyringen, kan være lange processer. Der kan argumenteres for, at hvis målsætningen i 2050 skal opnås, er det nødvendigt at der sker nogle målrettede handlinger inden for en nær fremtid. Analyserne indikerer
yderligere et behov for en lidt mere top-down præget styring indenfor strategisk energiplanlægning, da der
bl.a. er stor forvirring omkring hvem, der har ansvaret for hvad i forbindelse med den strategiske energiplanlægning. Ligeledes er der en forvirring omkring, hvilken teknologisk vej, der skal satses på, da afgiftssystemet med de mange skiftende afgifter i dag gør det svært at planlægge langsigtet.
Der er altså nogle barrierer ved den måde, der arbejdes med strategisk energiplanlægning i dag. For at sikre,
at den strategiske energiplanlægning fremmer den grønne omstilling, er det væsentligt at fremhæve og undersøge disse barrierer, for på den måde at reducere deres betydning. I de efterfølgende afsnit fremhæves og
diskuteres de barrierer, der er identificeret gennem udarbejdelsen af specialet.

Strategisk energiplanlægning – en kommunal opgave?
Et af de aspekter, som problematiseres flere gange gennem specialet, er, hvorvidt strategisk energiplanlægning er en kommunal opgave. Der er i dag ikke nogle konkrete udmeldinger om, hvorvidt kommunerne skal
varetage den strategiske energiplanlægning. Strategisk energiplanlægning er i dag ikke defineret som en
skal-opgave for kommunerne, hvilket betyder, at der er stor forskel på, i hvilket omfang og detaljeringsgrad
kommunerne arbejder med emnet. Analysen af kommunernes nuværende energiplaner viser netop, at der er
en stor differentiering i kommunernes arbejde. Yderligere indikerer undersøgelsen, at kommunerne har stort
fokus på, hvad der er kan- og skal-opgaver, samt at det er skal-opgaverne, der er de dominerende i kommunernes indsats. I og med, at kommunerne har dette store fokus på, hvad der er skal- og kan-opgaver, kan det,
lokalt ude i kommunerne, være vanskeligt at få afsat ressourcer til en kan-opgave som strategisk energiplanlægning, da budgettet i høj grad anvendes på skal-opgaverne.
Nogle kommuner har i dag af egen fri vilje valgt at anvende ressourcer på energiplanlægning. Det kan diskuteres, om det er fair, at nogle kommuner ofre ressourcer på dette, mens andre ikke gør, da energisystemet i
bund og grund er en national problemstilling, der ikke afgrænses af kommunegrænserne. Der kan derfor stil-
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les spørgsmålstegn ved, om strategisk energiplanlægning bør gøres til en obligatorisk opgave for kommunerne. Flere af respondenterne giver udtryk for, at hvis strategisk energiplanlægning skal varetages af kommunerne som en obligatorisk opgave, skal der også følge midler med.
Noget tyder på, at de store forskelle i, hvordan kommunerne i dag varetager energiplanlægning og strategisk
energiplanlægning, hænger sammen med, at det ikke er en skal-opgave for kommunerne. Så hvis det ønskes,
at der skal ske en ligelig indsats for den grønne omstilling i kommunerne, skal kommunerne også have incitament til at gøre det. Der er flere virkemidler, som kan fremme kommunernes indsats på området. Som
nævnt ovenfor, kan en løsning være at give kommunerne nogle midler, samtidig med at strategisk energiplanlægning gøres obligatorisk. Hvis ikke det ønskes at give kommunerne flere midler, skal der være en anden gulerod for kommunerne for, at arbejde med strategisk energiplanlægning. Det indikeres gennem analyserne, at mange af de kommuner, der arbejder konkret med energiplanlægning i dag, gør det med grøn vækst
som motivation. Altså, at kommunens indsats aflønnes gennem vækst rundt om i kommunen, f.eks. i form af
arbejdspladser.
Specialet tager ikke stilling til, hvilke incitamenter, der er mest hensigtsmæssige til at sikre arbejdet med
strategisk energiplanlægning på kommunalt niveau, men det bør fremhæves, at det er nødvendigt, at det bliver klart for kommunerne, om de skal varetage denne opgave, og i hvilket omfang det forventes, at de gør
det. Samtidig er det væsentligt, at det ikke bare bliver en opgave oveni medarbejdernes andre opgaver, da
kommunerne skal, kunne se et klart formål med at skulle arbejde med strategisk energiplanlægning.
I forbindelse med spørgsmålet om strategisk energiplanlægning skal være en obligatorisk opgave for kommunerne, er et andet væsentligt spørgsmål, om kommunerne har medarbejdere med de rette kompetencer til
at kunne varetage dette arbejde. Gennemgangen af kommunernes energiplaner viser, at kommunerne arbejder mest med skal-opgaverne, hvilket selvfølgelig giver god mening ud fra, at det er det, der forventes af
dem. Yderligere viser analysen, at kommunerne i deres planer ikke har fokus på, hvordan de forskellige sektorer, der spiller ind på energiområdet, påvirker hinanden. Samtidig indikerer analyserne, at kommunerne
ikke har et særligt fokus på at samtænke energiplanlægningen på tværs af kommunegrænser. Dette er alle
indikationer på, at der mangles medarbejdere, som kan forstå og analysere energisystemet som en helhed, og
som kan se fordelene i at tænke ud over de kommunale grænser. Der kan argumenteres for, at hvis strategisk
energiplanlægning bliver en obligatorisk opgave, vil et øget fokus på denne opgave i kommunerne også resultere i ansættelse af medarbejdere med kompetencer indenfor området, eller at der vil ske en større kompetenceudvikling af medarbejderenes kompetencer til at kunne varetage opgaven tilfredsstillende.
Dette leder til at der opstilles følgende anbefaling til arbejdet med strategisk energiplanlægning:
-

Det bør fra national side besluttes, at strategisk energiplanlægning skal være en obligatorisk opgave
for kommunerne, for at sikre at alle kommuner gør en indsats på området.
Med strategisk energiplanlægning som en kommunal opgave, bør der følge midler eller anden form
for motivation med, for at sikre at kommunerne får opbygget de rette kompetencer.

Manglende retningslinjer
En af de ting, der kan konkluderes gennem specialet, er, at specialets forudgående påstand om, at retningslinjerne i forhold til strategisk energiplanlægning for kommunerne ikke er til stede i et tilstrækkeligt omfang.
Denne påstand underbygges gennem analyserne, hvor kommunerne langt hen ad vejen efterspørger retningslinjer for, hvilke opgaver de skal varetage, hvordan opgaverne skal varetages, samt hvilken teknologisk vej
de skal vælge.
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De manglende retningslinjer fra Regeringen og Energistyrelsens side, kan skyldes, at strategisk energiplanlægning netop er et nyt koncept og en ændring i måden at tænke tilgangen til energiplanlægning på. I et netværkssamfund, jf. Afsnit 2.1, er det meget normalt med en kaotisk tilgang i udviklingsfasen. Der er som
nævnt ovenfor et behov for, at det fra centralt sted besluttes, om strategisk energiplanlægnings skal være en
obligatorisk opgave for kommunerne. Hvis det skal være det, er der også et behov for klare retningslinjer for,
hvad opgaven indebærer.
Energistyrelsen har udgivet vejledninger, men disse er meget åbne og lader det være op til de enkelte kommuner at bestemme, hvad der bør medtages i arbejdet med strategisk energiplanlægning. Det kan dog overvejes om Energistyrelsens vejledninger kan være dækkende nok på området, hvis bare kommunikationen
omkring forventningerne til kommunerne var bedre. Altså, at det ikke nødvendigvis er de manglende retningslinjer, der er problemet, men at det i stedet er en manglende klar kommunikation til kommunerne, der
er problemet. Ud fra teorien i Afsnit 2.1, hvor vigtigheden af forventningsafstemninger mellem parter i et
samarbejde, er vigtig i forhold til at opnå en succesfuld proces, kan der argumenteres for, at etablering af et
solidt kommunikationsfundament er et af de væsentligste parametre i at opnå et succesfuldt samarbejde. Det
betyder i forhold til strategisk energiplanlægning, at der skal skabes en tovejskommunikation mellem de tre
niveauer, hvorpå strategisk energiplanlægning finder sted.
Det er ikke kun retningslinjer for, hvordan der skal arbejdes med strategisk energiplanlægning, der efterspørges. Der er også en efterspørgsel på, at der gives retningslinjer for, hvilken teknologisk retning, der nationalt
skal satses på. Det er ikke detaljerede beslutninger om, hvilke teknologier, der skal implementeres hvor, som
der er behov for. Det er derimod blot, at der kommer en udmelding om, hvilken teknologisk vej der skal satses på. F.eks. hvilket af de fire scenarier i Energistyrelsens publikation ”Energiscenarier frem mod 2020,
2035 og 2050”, der skal satses på. Energistyrelsen har den 20. maj offentliggjort publikationen, som indeholder fire scenarier for, hvordan målsætning i 2050 kan opnås (Energistyrelsen, 2014), hvilket kan siges at være et skridt i retningen mod at vise en teknologisk vej. Der gives dog i rapporten ikke en indikation af, hvilket
scenarie Energistyrelsen mener, der bør planlægges efter. Hvis blot der kom en udmelding om, retningen for
planlægningen, vil det være muligt for aktørerne på det operationelle niveau selv at finde ud af, hvilke teknologier, som passer bedst ind i de lokale forhold samtidig med, at der arbejdes mod et samlet nationalt mål.
Hermed minimeres også risikoen for, at nogle kommuner arbejder sig ud af et spor, der senere viser sig
uhensigtsmæssig for den nationale målsætning.
De manglende retningslinjer kan også, som det bliver påpeget i Kapitel 5, skyldes, at politikere er bange for
at træffe forkerte eller upopulære valg, som kan have betydning for vælgernes opbakning. Dette bakkes op af
Danmarks første energiminister, Poul Nielson, i en artikel i magasinet Fjernvarmen, hvor han giver udtryk
for, at de politiske planer i dag bærer præg af angst for at regere landet (Völcher, 2014). Analyserne tyder på
at retningslinjerne på området ikke er klare nok, og at dette især er et problem for de kommuner, der op til i
dag, ikke har haft et særligt fokus på energiplanlægningen, samt for kommuner, der ikke har ressourcerne til
at kunne varetage ekstraopgaver i form af strategisk energiplanlægning.
Problemstillingerne omkring manglende retningslinjer leder til følgende anbefalinger:
-

Der bør fra Regeringens eller Energistyrelsens side komme en klar udmelding, om hvilken teknologisk vej, der skal satses på i omstillingen af energisystemet.
Der bør arbejdes for klare retningslinjer for, hvem der har ansvaret for hvad i forbindelse med strategisk energiplanlægning og de ændringer, der skal ske i energisystemet.
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Uhensigtsmæssigt afgiftssystem
Gennem interview undersøgelsen fremhæves afgiftssystemet også som en barriere i forbindelsen med den
grønne omstilling, da afgifterne på området er kortsigtede og skiftende, hvilket kan resultere i, at der lokalt
tøves med at implementere nye teknologier.
En del af svaret kan ligge i organiseringen af regeringens faste udvalg, som behandler væsentlige emner for
regeringen. Regeringsudvalgene er tværministerielle sammensætninger, hvilket er en styrke i forhold til at få
alle interesser tænkt ind i beslutningerne. Disse udvalg behandler bl.a. lovforslag, regeringsudspil, økonomiske relationer til regioner og kommuner og initiativer, der har konsekvenser for budget og økonomi
(Statsministeriet, Ukendt). Dette er alle ting, som også er med til at sætte rammerne for energisektoren, og
det kan derfor undre, at energisektoren ikke er repræsenteret i disse udvalg, hvis regeringen er ambitiøse omkring den grønne omstilling. Dette ud fra, at når der diskuteres i disse udvalg, kan der være chance for at
energiområdet glemmes, eller at konsekvenserne af beslutningerne ikke overvejes i forhold til indvirkningen
på energisektoren som helhed. Dette kan bl.a. være grunden til, at afgifterne på energiområdet er kortsigtede
og skiftende. Det kan dog også diskuteres, om de skiftende afgifter kan hænge sammen med det manglende
valg af en teknologisk vej, samt politikernes angst for at træffe forkerte beslutninger, som giver fald i stemmetal, som beskrevet ovenfor.
Erik C. Wormslev og Henrik Kærgaard fra Niras påpeger i en kronik på www.ing.dk, at omstillingen har
brug for politiske rammer, der ikke lader sig diktere af kortsigtede afgiftshensyn (Wormslev & Kærgaard,
2014). Dette underbygges af specialets analyser, der viser, at nogle af respondenterne mener, at tilskud og
afgifter sagtens kan gøre meget for reguleringen af energisektoren frem mod målsætningen i 2050. Det påpeges dog, at disse så skal være gennemtænkte, langsigtede og afspejle det, der er målet med den grønne omstilling. Det skaber for meget usikkerhed som det er i dag. I modsætning til disse holdninger til afgiftssystemet, som er identificeret gennem analyserne, udtaler Poul Nielson, at justering af afgifter ikke er løsningen
for den omstilling af energisystemet, som Danmark står overfor i dag (Völcher, 2014).
”Med en større andel af forskellige vedvarende energiformer vil det være et grundvilkår, at det
samlede system bliver langt mere kompliceret, hvilket igen nødvendiggør styring i en grad, der
ikke bare overlades til markedet. Forestillingen om, at markedet kan få det rigtige til at ske, bare
man flytter op og ned på nogle afgifter, har igen og igen vist sig at være en illusion.” (Völcher,
2014, p. 22)
Der er altså delte meninger om afgifters betydning for styringen af energisektoren. Afgifter kan helt sikkert
give nogle incitamenter i forhold til fremme af den grønne omstilling, men det kræver, at de gennemtænktes
og afstemmes med de langsigtede målsætninger, da afgiftssystemet ikke blot kan fremme udviklingen, men
også i høj grad være en barriere, hvis ikke de stemmer overens med de langsigtede målsætninger. Følgende
anbefalinger opstilles derfor i specialet:
-

Energisektoren bør ligeledes være repræsenteret i de tværministerielle regeringsudvalg, hvis regeringen er ambitiøse omkring en succesfuld grøn omstilling af energisystemet frem mod 2050.
Afgiftssystemet bør afspejle de langsigtede målsætninger for energisystemet og justeres efter de ønskede teknologier.

Det organisatoriske setup
Det kan godt være, at en omstilling til ny politik kræver, at der gennemgås en kaotisk udviklingsproces inden
den bliver accepteret og forankret i samfundet, jf. Afsnit 2.1, men det kan diskuteres, hvor meget tid der er til
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en sådan proces, hvis målsætningerne om den grønne omstilling frem mod 2050 skal kunne nås. 2050 målsætningerne rykker hastigt nærmere, og der bliver ikke ved med at være plads til kortsigtede, ”her og nu”
løsninger. Derfor er der behov for, at der fra centralt sted tages nogle beslutninger, som kommunikeres og
forankres ned på det operationelle niveau. Derfor er det væsentligt at se på, hvordan det organisatoriske setup
for strategisk energiplanlægning bør være.
Aktører, som ikke operere
direkte på niveauerne

Aktører
Staten/Regeringen
Energistyrelsen
Energinet.dk
(EU)

Værkerne
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Overblik over det samlede planlægning
Overblik over ressourcer
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Forhandle midler til SEP
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Lokale målsætninger og handleplaner
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Figur 8-1: Opsamling af aktører tilknyttet processerne omkring strategisk energiplanlægning samt opgaver tilknyttet niveauerne, hvorpå strategisk energiplanlægning finder sted. opgaver skrevet med rødt, er opgaver tilført modellen gennem interviewundersøgelsen. Egen illustration fra Afsnit 7.3.

Det er gennem analyserne undersøgt, hvordan en organisatorisk ramme kan opbygges omkring strategisk
energiplanlægning. Undersøgelsen tager udgangspunkt i modellen opstillet i specialets teoretiske udgangspunkt. Modellen er blot en model og der kan formentligt opstilles mange forskellige modeller omkring den
organisatoriske opbygning. I dette speciale danner modelen i Figur 2-2 grundlag for diskussionen af, hvad
der organisatorisk er brug for, hvis strategisk energiplanlægning skal håndteres succesfuldt. Figur 8-1 viser,
hvordan resultaterne af analyserne i specialet har resulteret i en videreudvikling af modelen i Kapitel 7.
I forhold til selve modellen med en opdeling mellem et styrende, koordinerende og operationelt niveau,
stemmer denne som nævnt i starten af kapitlet, godt overens med respondenternes synspunkter. Modellen
skal som beskrevet i Afsnit 2.3 ikke ses som en top-down styret model, men som en model der kan hjælpe til
at opstille rammerne for, hvordan strategisk energiplanlægning skal finde sted. Det handler i høj grad om, at
der etableres nogle rammer, som aktørerne kan arbejde indenfor, og at der hele tiden sker en interaktion mellem de tre niveauer.
Det styrende niveau findes væsentligt, da tilgangen til omstillingen af energisystemet i dag er præget meget
af bottom-up, hvilket har vist sig, at være en barriere for nogle af de aktører, som i dag forsøger at arbejde
med den strategiske energiplanlægning. Analyserne underbygger altså specialets holdning til, at der er behov
for en form for overordnet styring for strategisk energiplanlægning.
Gennem analyserne nævnes flere aktører i forbindelse med det styrende niveau, og det kan diskuteres om alle
de nævnte aktører bør operere på dette niveau, da det bør overvejes, om det kan være en ulempe, hvis der er
for mange aktører, som skal træffe beslutningerne. Ud fra analyserne er der en klar indikation af, at Energistyrelsen bør operere på det styrende niveau. Yderligere nævnes Regeringen, Energinet.dk og EU også som
mulige aktører her. Energinet.dk ser ikke sig selv på det styrende niveau, og der kan da også på baggrund af
overvejelserne i analyserne argumenteres for, at det på det styrende niveau blot skal være Regeringen i sam-
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arbejde med Energistyrelsen, som udstikker retningslinjerne. De centrale aktører på det styrende niveau har
dog brug for, at der kommer inputs fra andre aktører og her må det forventes, at Energinet.dk og EU kan
have en væsentlig indflydelse. Yderligere vil der også være et væsentligt behov for inputs fra aktørerne på
det koordinerende og operationelle niveau, da disse kan bidrage med viden om lokale forhold.
Resultatet af analyserne viser, at kommunerne betragtes som de helt centrale aktører på det operationelle
niveau. Det skal dog specificeres, at kommunerne i høj grad skal operere på dette niveau i tæt samarbejde
med lokale aktører som forsyningsselskaber, virksomheder og borgere, der står overfor at skulle træffe beslutninger omkring valg af teknologier i fremtiden. Det er dog kommunerne, som skal have den overordnede
styring på det operationelle niveau. Kommunerne ses som de mest hensigtsmæssige aktører på dette niveau,
da kommunerne er lokaliseret tæt på de lokale aktører og har et indgående kendskab til borgernes ønsker og
behov.
Det er netop de lokale forhold, som er vigtige i forhold til en succesfuld omstilling af energisystemet uden
for mange komplicerede uoverensstemmelser med lokale borgere og aktører. Derfor påpeges det igen, at det
bør sikres, at kommunerne får incitament til at varetage opgaven omkring den strategiske energiplanlægning.
Der kan argumenteres for, at netværksstyringen, karakteriseret af en bottom-up tilgang til energiplanlægningen, vil være den bedste måde at arbejde med den strategiske energiplanlægning på, hvis ikke tiltagene skal
møde for mange protester.
Specialet ser dog ikke, at der bør vælges mellem en top-down eller bottom-up tilgang i den strategiske energiplanlægning, i stedet bør der arbejdes for at skabe en balance mellem de to tilgange, hvor der fra det styrende niveau udstikkes nogle retningslinjer, som der kan arbejdes inden for på det operationelle niveau. Dette
kræver dog, at der sikres en god kommunikationsvej mellem de to niveauer, hvilket umiddelbart kan ses som
en udfordring, da der er stor forskel på, hvilke forhold de to niveauer arbejder under. På det styrende niveau
arbejdes der indenfor en national kontekst, mens der på det operationelle niveau arbejdes indenfor en lokal
måske mere detaljeret kontekst. Specialet argumenterer derfor for vigtigheden af et koordinerende niveau
mellem det styrende og operationelle niveau, som skal sikre en solid kommunikationsvej mellem niveauerne.
Det koordinerende niveau skal ikke blot sikre en vertikal kommunikation mellem det styrende og det operationelle niveau. Det skal også være faciliterende for en kommunikation mellem de enkelte kommuner, som
opererer på det operationelle niveau, for der igennem at kunne være kommunernes fælles stemme opad til
Energistyrelsen og Regeringen. For at den fælles stemme kan opnås, er det væsentligt, at der skabes et godt
samarbejde på tværs af kommunerne på det operationelle niveau. Skabelsen af dette fundament handler, ifølge teorien omkring implementering af politik, jf. Afsnit 2.1, om at der sikres forventningsafstemninger mellem parterne i samarbejdet, således at der er en bevidsthed om hinandens incitamenter og forventninger til
samarbejdet. Det koordinerende niveau skal bl.a. kunne hjælpe kommunerne med at facilitere dannelsen af
sådanne succesfulde samarbejder på tværs af kommunegrænser, under de forhold, hvor dette findes relevant.
Det betyder, at aktørerne på det koordinerende niveau skal have et godt overblik over energisystemet som
helhed, for at kunne påpege potentielle samarbejdsmuligheder overfor aktørerne på det operationelle niveau.
Yderligere er en af de væsentlige roller, det koordinerende niveau skal have, at søge for, at alle kommuner
kommer med i arbejdet omkring strategisk energiplanlægning på en hensigtsmæssig måde, og at de får den
vejledning, som de har brug for. Herunder er en af de centrale opgaver at facilitere vidensdeling horisontalt
mellem partnerne såvel som viden fra aktører udenfor partnerskabet.
Det er altså en forholdsvis bred palet af opgaver, det koordinerende niveau skal kunne varetage, og det er
derfor væsentligt at finde ud af, hvilke aktører, der bedst muligt kan varetage en sådan opgave. Der nævnes

94 | S i d e

Diskussion og anbefalinger

gennem analyserne fire forskellige aktører som spillere på det koordinerende niveau, Energistyrelsen, Energinet.dk, regionerne og KL.
Nogle mener, at Energistyrelsen og Energinet.dk i samarbejde med fordel kan varetage denne opgave. Fordelen ved, hvis disse organisationer skal operere på dette niveau, vil være, at de har det fornødne overblik over
energisystemet som helhed, og derfor vil være i stand til at give kvalificeret vejledning. En ulempe kan dog
være, at begge er statsejede organisationer, og der vil derfor være risiko for, at disse først og fremmest vil
handle ud fra Regeringens interesser frem for de lokale interesser. Der kan derfor være risiko for, at en organisering med disse aktører på det koordinerende niveau, kan resultere i en top-down præget styring.
Regionerne er ligeledes nævnt som mulige aktører på det koordinerende niveau. Fordelen ved, hvis regionenerne skal operere på dette niveau, kan bl.a. være, at de ikke har aktier i hverken de nationale- eller de lokale aktører. De kan altså begå sig på det koordinerende niveau, uden at have større interesser at tage højde for
i det ene eller andet niveau. Yderligere er regionerne tilpas tæt på kommunerne til at kunne forstå og have
kendskab til deres problemstillinger. En af de ulemper, der kan være ved at lade regionerne være aktører på
det koordinerende niveau, kan være, at det kan resultere i, at der ikke er landdækkende sammenhænge i
overblikket over energisystemet, da regionerne ligesom kommunerne arbejder indenfor afgrænsende områder. Det skal derfor sikres et samarbejde på tværs af de fem regioner, hvis det er regionerne, som skal operere på dette niveau. Regionerne kan dog ikke bare pålægges rollen, som forholdene er i dag, da de ikke er
allokeret ressourcer til at varetage energiområdet, hvorfor der bør følge ressourcer med dette ansvar, hvis
regionerne skal have rollen.
Yderligere nævnes KL i forbindelse med det koordinerende niveau, dog med en vis usikkerhed og mest af alt
fordi det er dem, som forhandler midler hjem til kommunerne, og de derfor kan have en rolle i at forhandle
midler til strategisk energiplanlægning i kommunerne.
Gennem analyserne er der påvist en holdning blandt respondenterne om, at regionen faktisk er af rette størrelse og har det fornødne kendskab til de lokale forhold til at fungere godt i den faciliterende rolle, de har
påtaget sig i MIDT-Energistrategi projektet. Derfor kan der, ud fra dette samt ud fra, at regionen er en uvildig enhed uden aktier opad eller nedad i den opstillede model, argumenteres for, at regionerne vil kunne varetage denne rolle i forbindelse med strategisk energiplanlægning. Det kræver dog, at der sikres et solidt
samarbejde på tværs af de fem regioner således, at samarbejderne omkring energiprojekter ikke afgrænses af
regionsgrænserne. Det skal yderligere sikres, at regionerne har kompetencerne, der gør, at de kan holde det
overblik over energisystemets helhed, der gør dem i stand til at guide og vejlede både opad og nedad i systemet. Det kan diskuteres, om KL bør samarbejde med regionerne på det koordinerende niveau. Det vurderes, at KL ikke skal være koordinerende for den energifaglige planlægning, men at de alligevel har en central
rolle på det koordinerende niveau, som kommunikationsvej mellem Staten og kommunerne, hvor de skal
forhandle med staten om de nødvendige ressourcer for det kommunale energiplanlægningsarbejde.
Arbejdet med udarbejdelsen af specialet har bevirket, at der opstilles et organisatorisk set-up omkring strategisk energiplanlægning, hvor den strategiske energiplanlægning skal varetages gennem de tre niveauer i Figur 8-1. Denne anbefaling sker på baggrund af den nuværende status for udviklingen af strategisk energiplanlægning, og er et udtryk for, at der er brug afklaring midt i denne åbne og komplekse proces.
Det anbefales, at de primære aktører på det styrende niveau er Regeringen sammen med Energistyrelsen. På
det koordinerende niveau bør der etableres et samarbejde på tværs af de fem regioner samt KL og på det operationelle niveau bør kommunerne være de centrale aktører. Dette er ikke et udtryk for, at andre aktører ikke
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kan spille ind på de tre niveauer, det er blot disse aktører, der har ansvaret for opgaverne knyttet til de tre
niveauer samt for at sætte relevante aktører i spil, når dette findes hensigtsmæssigt.

8.2 Grundlag for tværkommunalt samarbejde i MIDT-Energistrategi
I strategisk energiplanlægning er et væsentligt element de tværkommunale samarbejder, eftersom energisystemet ikke bare er afgrænsende lokale systemer, som følger kommunegrænserne. Derfor er det vigtigt, at
kommunerne bliver opmærksomme på hinanden og hinandens ønsker, planer, behov, muligheder og svagheder for, at der kan etableres succesfulde samarbejder om projekter på tværs af kommunegrænserne. Kommunerne har hidtil i deres arbejde med energiplanlægning primært arbejdet indenfor egne afgrænsende systemer, som i nogle tilfælde har ledt til suboptimeringer af lokale systemer, i stedet for, at der tages højde for
samspillet med hele det danske energisystem. Det er gennem analysen i Kapitel 6 undersøgt, hvordan grundlaget for samarbejdet i casen, MIDT-Energistrategi, er.
Ifølge teorien i Afsnit 2.1 er det vigtig for et samarbejde, at der inden indgåelsen i et projekt laves en forventningsafstemning mellem de implicerede parter. Analysen i Kapitel 6 indikerer, at der ikke er lavet det
tilstrækkelige arbejde for at sikre en forventningsafstemning blandt parterne i MIDT-Energistrategiprojektet, hvilket Region Midtjylland også erkender. I specialet er det ikke undersøgt, hvilken betydning det har
for projektet, at der ikke er dannet et solidt forståelsesgrundlag mellem partnerne, men i relation til teorien
omkring implementering af politik og succesfuldt samarbejde, forventes det, at der ville være større forståelse og tillid mellem parterne, hvis en solid forventningsafstemning havde fundet sted, og derved et stærkere
fundament for succesfuldt samarbejde.
I forhold til dette, har interviewundersøgelsen efterladt en fornemmelse, hos forfatterne af specialet af, at
kommunerne imellem ikke kender hinandens motivationer for at deltage i samarbejdet og slet ikke hvad de
forskellige parter forventer at få ud af projektet. Det kan i realiteten have den betydning, at nogle af parterne
kan modarbejde hinanden i processen, hvis de arbejder mod forskellige mål, som ikke er klarlagt for hinanden på forhånd.
Set udefra virker det som om nogle af diskussionerne, som blev taget op på opstartsmødet for MIDTEnergistrategi, kunne have været undgået, hvis blot der havde været lavet en fælles forventningsafstemning
da projektet blev startet. Det kan dog diskuteres, hvorvidt diskussionerne bør undgås helt, da projektet, såvel
som strategisk energiplanlægning generelt, er under udvikling, hvorfor partnernes forventninger kan ændre
sig undervejs i processen.
Det er derfor specialets anbefaling til MIDT-Energistrategi projektet, at der laves en grundig forventningsafstemning mellem parterne, og at der følges op på denne undervejs i projektperioden, da det forventes at kunne være til fordel for samarbejdet. Dette kommer til udtryk i følgende anbefalinger:
-

-

Regionen bør som facilitator sørge for, at der laves forventningsafstemninger mellem parterne så
hurtigt som muligt, således at parterne ved, hvilket grundlag andre arbejder på, og hvilke forventninger, der er i spil i forhold til projektet.
Regionen bør sørge for, at der løbende undervejs i processen, frem mod projektets afslutning i 2015,
løbende laves forventningsafstemninger, således at alle parter hele tiden har en viden om hinandens
forventninger igennem projektforløbet.
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Formålet med specialet er at undersøge, hvilke barrierer der i dag kan identificeres for implementering af
strategisk energiplanlægning i de danske kommuner, samt hvordan der kan skabes et organisatorisk setup
omkring dette.
Dette er gjort gennem en besvarelse af problemformuleringen;
Hvilke barrierer skal overkommes for implementeringen af kommunal strategisk energiplanlægning samt hvordan skabes der et solidt organisatorisk grundlag herfor, som sikrer, at de
nationale målsætninger opfyldes gennem en koordineret indsats?
Problemformuleringen er besvaret gennem en afprøvning af fire teser, opstillet på baggrund af specialets
teoretiske udgangspunkt. Afprøvningen af teserne leder til en række barrierer, som skal reduceres eller elimineres inden, der kan etableres et optimalt organisatorisk setup for strategisk energiplanlægning, hvorfor
der ligeledes gives en række anbefalinger til, hvordan der skal arbejdes med disse barrierer.
Den første del af problemformuleringen omkring, hvilke barrierer, der er for implementeringen af kommunal
strategisk energiplanlægning, er besvaret gennem analyserne. Her er der identificeret en række generelle
barrierer for implementering af strategisk energiplanlægning. Disse barrierer er samlet til tre centrale barrierer, som er;
-

Usikkerheden ved, hvorvidt strategisk energiplanlægning i det hele taget er en kommunal opgave.
Manglende retningslinjer for, hvordan strategisk energiplanlægnings skal varetages samt for hvilken
teknologisk vej, der nationalt skal satses på.
At afgiftssystemet i dag primært er rettet mod her og nu løsninger og ikke er rettet mod at understøtte de langsigtede målsætninger.

For at der kan skabes et solidt grundlag for et organisatorisk setup omkring strategisk energiplanlægning, er
det væsentligt at de centrale barrierer elimineres eller reduceres, hvorfor der i specialet er udarbejdet følgende anbefalinger, til det nationale niveau;
I forhold til om strategisk energiplanlægning er en kommunal opgave:
-

Det bør fra national side besluttes, at strategisk energiplanlægning skal være en obligatorisk opgave
for kommunerne, for at sikre at alle kommuner gør en indsats på området.
Med strategisk energiplanlægning som en kommunal opgave, bør der følge midler eller anden form
for motivation med, for at sikre at kommunerne får opbygget de rette kompetencer.

I forhold til de manglende retningslinjer:
-

Der bør fra Regeringens eller Energistyrelsens side komme en klar udmelding, om hvilken teknologisk vej, der skal satses på i omstillingen af energisystemet.
Der bør arbejdes for klare retningslinjer for, hvem der har ansvaret for hvad i forbindelse med strategisk energiplanlægning og de ændringer, der skal ske i energisystemet.

I forhold til det uhensigtsmæssige afgiftssystem:
-

Energisektoren bør ligeledes være repræsenteret i de tværministerielle regeringsudvalg, hvis regeringen er ambitiøse omkring en succesfuld grøn omstilling af energisystemet frem mod 2050.
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-

Afgiftssystemet bør afspejle de langsigtede målsætninger for energisystemet og justeres efter de ønskede teknologier.

Anbefalingerne leder til, at der skal arbejdes med disse problemstillinger, hvilket kan gøres gennem opsætningen af et organisatorisk setup omkring strategisk energiplanlægning. Det leder til besvarelsen af problemformuleringens anden del, omkring skabelsen af et solidt organisatorisk grundlag kommunal strategisk energiplanlægning, som sikre, at de nationale målsætninger opfyldes gennem en koordineret indsats.
På baggrund af analyserne udvikles modellen over niveauerne, hvorpå strategisk energiplanlægning finder
sted, hvorfor det anbefales, at der laves et organisatorisk setup, som illustreret i Figur 9-1.
Aktører, som ikke operere
direkte på niveauerne

Aktører
Staten/Regeringen
Energistyrelsen

Værkerne
Forsyningsselskaberne
Landbruget
Brancheforeninger
Fagforeninger
Universiteter
Energinet.dk
EU

Regionerne
KL

Niveauer

Styrende niveau

Koordinerende
niveau

Kommunerne

Operationelt niveau

Opgaver
Nationale Målsætninger
Lovgivning
Rammen for SEP
Værktøjsgivende
Teknisk vej
Tværministriel
Afgifter
Faciliterende
Overblik over det samlede planlægning
Overblik over ressourcer
Støtte og kompetenceudvikling
Forhandle midler til SEP
Organ opad til Christansborg

Implementering
Kommunal SEP
Lokale målsætninger og handleplaner
Inddragelse af lokale aktører

Figur 9-1: Det anbefalede organisatoriske setup omkring strategisk energiplanlægning. Egen illustration.

Den strategiske energiplanlægning skal hverken styres gennem en top-down eller en bottom-up tilgang. Det
bør derimod sikres, at der sker en kommunikation mellem det styrende niveau, som sætter de overordnede
retningslinjer og det operationelle niveau, som er tæt på de lokale forhold, hvor selve teknologierne skal implementeres. Kommunikationen sikres gennem et koordinerende niveau, som ligeledes skal kunne vejlede
det operationelle niveau i forhold til den samlede nationale energiplanlægning.
På det styrende niveau anbefales det, at Regeringen sammen med Energistyrelsen, skal sørge for at rammerne for strategisk energiplanlægning er til stede, gennem generelle retningslinjer for, hvordan strategisk energiplanlægning skal håndteres af forskellige aktører. Yderligere skal de ligeledes sørge for, at lovgivningen og
afgiftssystemet afspejler, den langsigtede teknologiske vej, der vælges.
På det koordinerende niveau anbefales det, at der etableres et samarbejde på tværs af de fem regioner og KL.
I dette samarbejde skal det sikres, at regionerne har de energifaglige kompetencer til at holde overblikket
over det nationale energisystem og til at kunne guide og vejlede kommunerne, f.eks. i forhold til etablering
af tværkommunale projekter. KL’s rolle på det koordinerende niveau skal være at sikre kommunikationsvejen mellem det styrende og operationelle niveau, således at der sker en afbalancering af de nationale målsætninger og de lokale interesser og forhold. Yderligere har KL også en rolle i at sikre kommunerne de fornødne
ressourcer til at kunne varetage den strategiske energiplanlægning.
På det operationelle niveau bør kommunerne være de centrale aktører, da de er lokaliseret ude hvor teknologierne skal implementeres og kan derfor tænke de lokale interesser med ind i planlægningen.
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Der vil selvfølgelig være en række aktører, som spiller ind på de forskellige niveauer, når dette er relevant.
Det er de centrale aktører på de tre niveauer, som har ansvaret for, at hente disse aktører ind i processerne,
når dette findes relevant i forhold til forskellige problemstillinger.
Specialet undersøger på baggrund af casestudiet, hvordan et generelt organisatorisk setup kan etableres for
strategisk energiplanlægning i Danmark. Validiteten af undersøgelsen i forhold til at kunne generalisere resultaterne, kan diskuteres i forhold til om resultaterne ville være blevet de samme, hvis undersøgelsen var
lavet med en anden case. Der argumenteres i specialet for, at resultaterne af en undersøgelse foretaget i en
anden dansk region formodentlig vil ligge tæt op af resultaterne i specialet. Argumentet for dette er, at aktørgrupperne formentlig vil være de samme i hele landet, som kommuner, regioner, forsyningsvirksomheder,
m.v.. Der vil dog muligvis være lokale forhold, som aktørerne vil se anderledes på, forskellige steder i landet, men overordnet set vil de organisatoriske rammer være de samme.

Forslag til videre forskning
En af specialets anbefalinger går på, at energiministeriet bør være en del af regeringens tværministerielle
udvalg for derved, at sikre, at regeringen forholder sig til den påvirkning lovændringer har på energipolitikken. I specialet har der dog ikke været noget særligt fokus på, at analysere samspillet mellem energipolitikken og de øvrige fokuspunkter i den nationalpolitiske arena. Det kan derfor være relevant at undersøge dybere, hvilken effekt omstillingen af energisystemet kan have på områder som vækst, konkurrencedygtighed,
beskæftigelse, osv..
Et videre arbejde kan ligeledes vælge at tage fat i modellen for det organisatoriske setup omkring strategisk
energiplanlægning, for så at undersøge de enkelte niveauer nærmere med hensyn til, hvilke konkrete beføjelser, midler og kompetencer, der bør være tilknyttet de enkelte niveauer. Dette ud fra at specialet ser mere på
de overordnede organisatoriske rammer fremfor at gå ned i detaljer med de enkelte niveauer.
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Appendiks A: Mødereferat

Appendiks A: Mødereferat
Opstartsmøde i partnerskabet MIDT-Energistrategi
Mandag den 27. marts 2014

Baggrund
Mødet var det første fællesmøde efter kommunerne er blevet delt op i fokusgrupper, som hver især arbejder
inden for en række forskellige emneområder. Forud for mødet er der i 2013 afholdt en række temadage hvor
kommunerne har haft mulighed for at diskutere forskellige temaer som f.eks. Vindmøller, Biomasse, varmeforsyning m.v.. Yderligere har der ligeledes været afholdt et enkelt møde i de respektive fokusgrupper.
Dette opstartsmøde var det første efter, konsulenten ”PlanEnergi” er blevet tilknyttet projektet, som ansvarshavende for at udarbejde procesplan for projektperioden, samt energistrategier og handlingsplaner på
baggrund af arbejdet i fokusgrupperne.

Mødet
Velkomst (Region Midtjylland)
Det fremhæves at projektet har en fordel af at det er så mange kommuner/aktører som står sammen i projektet, da dette vil betyde at de står stærkere hvis de på et tidspunkt vil have noget igennem ved politikkerne på
Christiansborg.
De mange aktører, som er deltagende i projektet gør også at der er mange forskellige, holdninger og forventninger fra de enkelte aktører til hvad de vil have ud af projektet.
Region Midtjyllands incitament/interesser for deltagelse i projektet:
-

Regionalpolitisk interesse
Erhvervsudvikling

PlanEnergi - Jørgen Lindgaard Olesen
Fremlæggelse af SEP procesplan.
Målet med projektperioden er, at fremkomme og udarbejde tværkommunale energistrategier (Overordnet).
Yderligere også at udarbejde handlingsplaner i en detaljeringsgrad, som er så detaljeret som muligt.
I forhold til dette er kommunernes rolle, at komme med indspark til dette (f.eks. gennem forslag til projekter,
som kan kigges på som case). Kommunerne forventes ligeledes at kommentere og komme med meninger og
indspark til det materiale PlanEnergi udarbejder.
Kommunerne har også et ansvar for, at PlanEnergi får indsigt i den viden, der allerede i dag er tilgængelig
rundt omkring i kommunerne i dag, gennem udarbejdede analyser, rapporter m.v., således at dette kan inddrages i arbejdet.
PlanEnergi ser, at et af succeskriterierne ved projektet vil være, at projektet vil lede til en eller anden form
for forpligtiget samarbejde mellem kommunerne.
Det er vigtigt, at der skabes en politisk forankring  vigtigt, at der i kommunerne sker en orientering af politikkerne i forhold til det, der arbejdes med i projektet. (Evt. på baggrund af de nyhedsbreve, som udarbejdes
undervej gennem projektperioden).
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Nyhedsbrevende betyder, at kommunerne har et fælles grundlag at formidle ud til politikkerne fra.
Et problem der kan opstå i forhold til den politiske forankring i projektperioden er, at politisk tilslutning tager tid, og måske også længere tid end projektperioden.

Diskussion ved bordene
Efter oplægget fra PlanEnergi diskuteres udkastet til procesplanen ude ved bordene, hvorefter der opsamles
på dette i plenum.
Selve projektet:
-

Nogle kommuner ser projektet som en hjælp, da de ellers selv alligevel skulle lave meget af arbejdet
ude i kommunerne, hvorfor dette kan være en måde af afhjælpe at dette bliver lavet.
De netværksmuligheder projektet giver er vigtige.

Procesplanen:
-

Der skal laves en handlingsplan, som ikke bare kommer til at ligge i skuffen efterfølgende. (bl.a.
samsø nævner dette)
Der bør være fokus på skal og ikke skal opgaver i kommunerne.
Det er vigtigt at det ikke bliver en ø, som der laves strategi og handlingsplaner for, derfor er det vigtigt, at der er en viden om, hvad der ellers sker rundt om i DK, bl.a. i forbindelse med andre ”regionsprojekter” og andre tiltag.
o Der skal skabes et overblik (Egen observation: Regionen virkede ikke til at have tænkt udover regionen – og er ikke sikker på at de forstod vigtigheden i dette)

Arbejdet i fokusgrupperne:
-

Landsbynetværk  åbent land gruppen

Generelt:
-

-

De enkelte aktører skal deltage i de møder, de finder er relevante for disse (kommunerne bør dog
deltage i alt)
Hvordan sikre man, at de enkelte aktører også er med, når dette er relevant? (Gør dem opmærksomme på, hvornår regionen især finder, at det er relevant de deltager)
Forsyningsvirksomhederne vil gerne deltage centralt i projektet – bange for at blive glemt, da det er
”kommune”-projekt.
Regionens rolle i projektet er en faciliterende rolle, de har ikke beføjelser eller kompetencer til andet.

Det står stadig uklart hvad det endelige produkt af projektet skal være og hvordan det skal udformes. Fra
nogle af kommunerne, PlanEnergi og regionens side, blev der talt om dette som en styrke, da projektet således har plads til at udvikle sig. (egen holdning: Det kan dog på baggrund af dette være svært at se, at der et
fælles grundlag og formål med at indgå i projektet. Men det kommer selvfølgelig an på hvad det er partnerne
forventer at få ud af projektet. Er det erfaringsdeling, inspiration, ”overordnede retningslinjer” etc., eller er
det en plan der skal kunne adapteres i den enkelte kommune.)

Oplæg af Energistyrelsen- Sigurd Lauge Pedersen:
Den samlede udfordring for Danmarks omstilling til 100 % vedvarende energi samt resultater fra de nationale analyser.
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Det meste af det han fremlagde, er ikke offentliggjort endnu.
I oplægget blev der præsenteret en række nationale analyser ; ”Analyse af bioenergi i Danmark”, Fjernvarmens rolle i fremtidige energforsyning”, ”Analyse af elnettets funktionalitet”. Gennem analyserne fremkommer der ikke nogen konkrete tiltag, hverken nationale eller som kommunerne kan tage fat i. (Egen holdning: Dette kan godt virke uambitiøst, hvis man samlet set gerne vil have Danmark til at nå de nationale målsætninger, da dette ikke giver kommunerne nogen svar på hvilken retning de bør gå teknisk set indenfor de
enkelte områder).
Under oplægget blev en scenarieanalyse for et 100 % vedvarende dansk energisystem ligeledes præsenteret.
Denne analyse opstiller fem scenarier, ”Brint”, ”vind”, ”biomasse”, ”bio+” og ”fossil”. Selvom energistyrelsen har udarbejdet disse analyser, kommer de hverken med anbefalinger til eller retningslinjer for, hvilken
teknisk retning man bør satse på i Danmark. – Der er altså ingen politisk stillingstagen til, hvilken retning
man ser Dk bevæge sig i. (Egen holdning: Dette virker igen uambitiøst, det er selvfølgelig en svær beslutning, men den har efterhånden været lang tid undervejs, og vi når aldrig den samlede målsætning, hvis ikke
der træffes en beslutning om i hvilken retning man vil gå for at opfylde denne. Uden nationale retningslinjer
bliver der kommunal suboptimering! )
Kommunerne efterspurgte ligeledes retningslinjer for hvilken retning man skal gå i energiplanlægningen.
De eneste klare udmeldinger Sigurd Lauge Pedersen kunne give var, at der skal satses Energibesparelser og
Elektrificering.
(Egne noter: Det er helt klart et problem, at kommunerne ikke har nogle fælles retningslinjer, de skal arbejde
efter i energiplanlægningen.)
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Appendiks B: Eksempel på interviewguide til kommuner
Formålet med interviews med kommunerne er, at klarlægge deres bevæggrunde for Strategisk energiplanlægning (SEP) og deltagelse i RM projektet. Yderligere også at fremhæve hvorvidt kommunerne føler sig
kvalificerede til at varetage energiplanlægningen.

Nuværende planlægning
-

-

Hvad er jeres ansvarsområder i forhold til energiplanlægningen?
o Er der forskel på hvad der er krævet i lovgivning og hvad I foretager jer i praksis?
Hvordan arbejder I konkret med energiplanlægning i kommunen?
o Har I gennem kommunens arbejde fokus på at sikre en sammenhæng mellem energisektorens forskellige områder? (El, varme, transport, affaldshåndtering, Klimatilpasning og arealplanlægningen)
 Varetages dette samlet eller i særskilte afdelinger?
Hvilke aktører tager i med når I planlægger for energiområdet?(andre kommuner, forskningsvirksomheder etc…)
Er der geografiske udfordringer, som har betydning for hvordan I energiplanlægger?
Hvordan sikre I at jeres energiplanlægning hænger sammen med de nationale målsætninger på området?

Strategisk energiplanlægning
-

-

-

Hvad forstår I ved strategisk energiplanlægning?
o Er det en forståelse der er blevet ændret gennem deltagelsen i regionsprojektet?¨
(Tekniske, planlægningsmæssige og organisatoriske udfordringer)
Hvad ser I som de tre mest centrale elementer i SEP?
Hvilke tekniske, planlægningsmæssige og organisatoriske udfordringer ser I, i forbindelse med strategisk energiplanlægningen? (generelt og specifikt for forholdene i jeres kommune)
o Tekniske, Planlægningsmæssige, Organisatoriske
Hvad er Jeres/kommunernes styrke/svagheder i forhold til at varetage strategisk energiplanlægning?
Hvilke kompetencer mangler I for at kunne varetage SEP?

Projekt RM
-

-

Hvad er jeres incitament for at indgå i projektet omkring strategisk energiplanlægning i RM?
(Forpligtigelse el. vilje)
Hvad forventer I at få ud af at deltage i projektet?
o Konkrete handlingsplaner, overordnede planer, konkrete initiativer…?
Hvad har I fået ud af, at deltage indtil videre?
o Har temadagene givet jer noget I kan anvende? – Hvilket? (fælles forståelse, fokus på tværkommunale muligheder, indblik i andre kommuners styrker og svagheder m.v.)
Hvad forventer I der skal ske når projektperioden afsluttes i 2015?
o Forventer I at samarbejdet skal fortsætte? – I hvilket omfang?
Hvordan ser I at tværkommunalt samarbejde kan foregå?

Det vi ser som en af de store udfordringer ved strategisk energiplanlægning er at nogle kommuner må opgive
nogle projekter til fordel for projekter i andre kommuner.
-

Hvad nu hvis det i forbindelse med projektet i RM konkluderes, at I bør fravælge nogle konkrete
projekter, vil I så være villige til dette? (Fordele/ulemper)
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o

Eller hvad skal der til, for at I vil være villige til at opgive et energiprojekt til fordel for et
projekt i en anden kommune, hvis dette vil være til fordel for den samlede omstilling af
energisystemet? (restriktioner, lovgivning, viden om energisystemet, fælles ejerskabsmodeller m.v.)

Rollefordeling
Vi har opstillet en model over hvilke niveauer SEP finder sted på. Der er nogle forskelle opgaver tilknyttet
disse niveauer og forskellige aktører.

Styrende niveau

Koordinerende niveau

Operationelt niveau
-

Nationale Målsætninger
Lovgivning
Rammen for SEP
Værktøjsgivende
Teknisk vej

Faciliterende
Overblik over det samlede planlægning
Overblik over ressourcer
Støtte og kompetenceudvikling

Implementering
Kommunal SEP
Lokale målsætninger og handleplaner
Inddragelse af lokale aktører

Hvilke aktører bør operere på hvilke niveauer?
Hvilken rolle ser I, at kommunerne skal have i strategisk energiplanlægning i fremtiden?
Bør der være andre opgaver tilknyttet de enkelte niveauer?
Hvordan kan det sikres at de kommunale strategiske energiplaner er i tråd med de nationale målsætninger?
Ser I, et behov for at de kommunale strategiske energiplaner og handlingsplaner godkendes i forhold
til, at sikre de nationale målsætninger opnås?
o I så fald, hvor skal denne godkendelse så finde sted?

I og med, at den danske energiplanlægning bevæger sig mod en strategisk energiplanlægning, opstår der
formodentligt nogle ændringer i, hvordan rollerne i energiplanlægningen fordeles mellem forskellige aktører.
-

Hvordan ser I rollerne for forskellige centrale aktører i fremtiden?
o Energistyrelsen, Energinet.dk, Regionerne, KL, Kommunerne

-

Er der andre væsentlige aktører som I ser, skal have en central rolle i SEP?
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