Scenarier for Region Syddanmark
Resume
I scenario-delen af SEP-projektet har vi taget udgangspunkt i Energistyrelsens scenarier for et fossilt frit
dansk energisystem i 2050. I scenarierne sker der en drastisk omlægning af energisystemet. Scenarierne
viser, at der årligt skal investeres mia. af kroner i videreudvikling og omlægning af det danske energisystem,
for at det kan blive fossilt-frit i 2050. Investeringerne i energiinfrastruktur, el- og varmeproduktionsanlæg,
bygningsmassen mv. er langsigtede og besluttes af mange forskellige aktører, og det er derfor vigtigt, at
aktørerne vælger løsninger, der er fleksible og/eller robuste over for de usikkerheder, der hersker med
hensyn til hvilke veje, det danske samfund vælger, for at nå målet om det fossilt frie energisystem. Det
danske energisystem er en integreret del af et internationalt energimarked, så de danske valg er afhængige
af de rammer, man kan blive enige om på internationalt niveau.
I nærværende scenarioanalyse har vi valgt at fokusere på Energistyrelsens Vindscenarie og
Biomassescenarie som rammebetingelser for udviklingen af energisystemet i Region Syddanmark. Vi har
ikke analyseret de usikkerheder, der er relateret til de internationale rammebetingelserne for udviklingen
af det danske energisystem.
Vi har identificeret de vigtigste usikkerheder, som energiaktørerne står overfor, men vi har ikke drøftet de
løsninger, som sikre at investeringerne i fremtidens regionale energisystem bliver robuste og fleksible. Det
er noget aktørerne skal arbejde videre med i den efterfølgende fælles strategiproces.
I afsnittet: ”Den brændende platform”, er udfordringerne for de væsentligste aktører beskrevet. Den
brændende platform består i, at energiaktørerne de næste år skal beslutte store investeringer, og at de
sandsynligvis som beslutningsgrundlag vil bruge en fremskrivning af dagens priser, afgifter, typiske
teknologiske løsninger, mv. selvom målet om et fossilt frit energisystem tilsiger, at priser, afgifter,
teknologiske løsninger mv. vil udvikle sig helt anderledes. Risikoen for fejlinvesteringer er derfor stor.
Samarbejde om at beskrive en fremtid, som adskiller sig væsentligt fra nutiden er den eneste løsning som
sikre fleksible og /eller robuste investeringer i videreudvikling af energisystemet.
Aktørernes usikkerheder på den brændende platform er i kort udgave:








El-net selskaberne har brug for at vide, hvor meget elforbruget stiger, når en betydelig del af
energiforbruget omlægges til el, og om i hvor høj grad ”Det intelligente energisystem” vil reducere
kapacitetsbehovet. I Vindscenariet er el-intensiteten betydelig større end i Biomassescenariet
El-produktionsselskaberne skal vide, om der skal satses på havmøller eller landmøller, og om
elproduktion på biomasse i fremtiden vil blive konkurrencedygtig på et international marked, eller
om biomasse-kraftvarmeanlæg blot vil komme til at stå som back-up for vindkraften
Fjernvarmeselskaberne skal vide om fjernelse af grundbeløbet til de decentrale kraftvarmeværker
erstattes af andre muligheder for indkomst, og om projektbekendtgørelsen stadigvæk vil være
gældende i fremtiden. Det er også vigtigt for dem at vide, om biomassen afgiftsbelægges, og om og eventuelt hvordan - staten vil fremme omlægningen til varmepumper
Varmeforbrugerne i område 4 har pt. et incitament til at fastholde deres oliefyr pga. de faldende
oliepriser, og hvis de skal skifte oliefyret er den mest økonomiske løsning et pillefyr, fordi der pt.
ikke er afgifter på biomasse. Samfundet ønsker, at de skal omstille til varmepumper, så spørgsmålet
er hvordan afgiftssystemet ser ud i fremtiden











Kommunerne er ejer af en stor bygningsmasse, og spørgsmålet er, hvilken isoleringstilstand man
skal vælge, når bygningsmassen renoveres. Det er endvidere et spørgsmål, hvilken
opvarmningsform der skal vælge, når oliefyr i kommunale bygninger i område 4 skal udskiftes.
Kommunale selskaber råder endvidere over spildvarme, der kan bruges i forbindelse med store
varmepumpeanlæg. Men hvordan kommer det til at ske? Nogle kommuner kan også have en
interesse i at bruge besparelsen ved at etablere landmøller i stedet for møller på havet, til landsbyplanlægning i udkantsdanmark. På transportområdet hersker der også stor usikkerhed med hensyn
til hvornår kommunerne skal skifte til elbiler i deres flåde, og hvordan den kollektive trafik
videreudbygges
For gasselskaberne er der en stor usikkerhed med hensyn til, hvordan den nuværende
gasinfrastruktur kan tilpasses til de store ændringer, der følger af, at der ikke længere skal strømme
naturgas i rørene
For den energiforbrugende industri er problemstillingen, om de danske energipriser i fremtiden
bliver så høje, at virksomhederne ikke vil være konkurrencedygtige, når de ligger i Danmark. For
den del af industrien, der kan producere overskudsvarme, er usikkerheden, hvordan den
langsigtede aftaler mellem kraftvarmeværkerne og fjernvarmeværkerne udformes. Bliver der plads
til overskudsvarmen, når fjernvarmeværkerne i forvejen har købt en stor varmemængde, og der
kommer betydelige varmebesparelser i bygningsmassen. For den del af industrien, der eksporterer
energiudstyr er spørgsmålet, hvor stor det danske hjemmemarked bliver, og om der er statsmidler
til udvikling og afprøvning af de nye løsninger, de har på tegnebrættet
For land- og skovbruget er spørgsmålet, hvor stort det danske marked bliver for biomasse, og om
dansk biomasseproduktion vil være konkurrencedygtig. Diskussionen om bæredygtig land- og
skovbrug bidrager også til usikkerheden
For den almindelige energiforbruger er spørgsmålet, hvad omlægningen kommer til at koste ekstra,
og om pengene kunne bruges til et bedre formål. Endvidere skal energiforbrugerne tage stilling til,
hvilken isoleringstilstand de vil vælge, når de renoverer deres ejendomme. Her spiller usikkerheden
omkring de fremtidige energipriser en væsentlig rolle

Aktørerne kan ikke hver især bearbejde og afklare disse usikkerheder. Det er derfor vigtigt, at aktørerne
fortsætter dialogen omkring en fælles strategiske energiplanlægning for Region Syddanmark. I et
samarbejde omkring planlægning af udviklingen af energisystemet er det muligt at fjerne nogle af de
usikkerheder, der udgør den brændende platform.
Analysen af Energistyrelsens scenarier peger på:







At det er robust at investere i varmeproduktion på biomasse. Selvom den største del af
varmeproduktionen i Vindscenariet kommer fra varmepumper, er der brug for biomassekedlerne
som spidslast og back-up. Kraftvarme på biomasse er derimod meget usikker, idet der er risiko for,
at anlæggene får en meget lille benyttelsestid
At det er robust at investere i energibesparelser. Meget tyder på, at energipriserne i fremtiden vil
stige. Det er kun i de områder, hvor der eventuelt etableres brændselsfabrikker, med stor
varmeoverskud, der kan være risiko for at varmen bliver så billig, at en høj isoleringsgrad ikke
betaler sig
At vindmølleudbygningen fortsætter, og at det betyder, at der skal investeres i at gøre en del af
elforbruget mere intelligent, så nogle typer elforbrugsapparater kan spille sammen med elsystemet
At det er vigtigt, at land- og skovbruget opsamler og udnytter al den biomasse, der kan fremskaffes
på en bæredygtig måde

Omlægningen af energisystemet til vedvarende energi er dyr for energiforbrugerne, men udviklingen
rummer også en række muligheder for eksisterende og nye eksportindustrier. Det er vigtigt, at Region
Syddanmark forstår at udnytte disse muligheder.

Baggrund
Nærværende scenarioanalyse medvirker til at dække den del af projektansøgningen til Energistyrelsen,
hvor der står:



Gennem scenarier med et regionalt perspektiv at analyserer de områder, der giver anledning til
særlige vanskelige valg i den kommunale energiplanlægning
Identificere udfordringer og innovative løsninger inden for særlige tematiske områder

Vi forventer, at de deltagende interessenter får en bedre forståelse af de muligheder og udfordringer, der
ligger i omstillingen af energisystemet. Dermed får de et styrket grundlag for at kunne træffe de rigtige
beslutninger og omsætte planerne intelligent til lokal handling.
Fokus




Transformation af erfaringer fra igangsatte nationale analyser til den fælles proces
Etablere fælles referenceramme via kortlægning og scenarioanalyser og om nødvendigt udarbejde
supplerende kortlægninger
Identificere centrale problemstillinger og opstille anbefalinger til konkrete implementeringer af
løsninger, der bidrager til samfundsøkonomiske helhedsløsninger

Output





Fælles billeddannelse hos aktørerne i forhold til nationale initiativer og forståelse for ”det store
billede” i omstillingen af energisystemet
Fælles datagrundlag og scenarioanalyser, der danner baggrund for koordinerede beslutninger om
strategiske prioriteringer og handlinger, såvel kommunalt som subregionalt
Forslag til konkrete fremtidige demonstrationsprojekter og erhvervssamarbejder på tværs af
regionen
En fælles strategiske energiplanlægning aktør samarbejdsform på tværs af energiformer, geografi
og organisation m.v.

I SEP-projektet er der brugt meget tid på kortlægningen af de historiske energiregnskaber for kommunerne,
for det er vigtigt, at kommunerne får et fælles billede af udgangspunktet for den strategiske planlægning.
Der har derfor ikke været tilstrækkelig tid til at drøfte scenarierne og de trusler og muligheder de rummer
med de relevante aktører. Nærværende notat er et oplæg til denne diskussion, og håbet er, at processen
omkring en fælles strategisk energiplanlægning i Region Syddanmark fortsætter, og at scenarioanalysen vil
blive brugt i denne proces.

Metode
Scenarier er generelt defineret som forskellige omverdens-billeder, som udspænder et rum inden for hvilke
rammer, beslutningstagerne skal træffe robuste og fleksible investeringsbeslutninger. I scenarioteknik er
det normalt beslutningstagerne, der selv via fokus på trusler og muligheder, definerer scenarierne.
I nærværende projekt er det valgt at bruge Energistyrelsen tekniske udviklingsforløb mod et fossilt-frit
dansk energisystem i 2050 som omverdens-billeder for Region Syddanmarks strategiske planlægning.

Energistyrelsen har udviklet 4 forløb som sikre et fossilt-frit energisystem i 2050. De har fået følgende
navne:





Vind-scenariet
Biomasse-scenariet
Bio+ scenariet
Brint-scenariet

Bio+ og Brint-scenerierne er ekstreme udgaver af de to andre scenarier, og de anses derfor af projektets
styregruppe som mindre sandsynlige. Det er derfor i projektet valgt alene at fokusere på Vind- og
Biomasse-scenariet.
Energistyrelsen har velvilligt stillet en del af deres EnergiBalanceModel (EBM) til rådighed. Af dette
regneakt fremgår det hvilke og hvor store nettoenergiforbruget og energikvaliteterne, der stilles til
rådighed for energiforbrugerne i Danmark i 2035 og 2050. Teknologikataloget med virkningsgrader,
investeringer og driftsomkostninger er endvidere inkluderet i regnearket. Energistyrelsen har defineret
hvordan energisystemet ser ud i 2035 og 2050 i de forskellige scenarier, og med regnearket + en
timemodel, beregnes brændselsforbrug og omkostninger for scenarierne.
Scenariodata fra Energistyrelsens regneark er indsat i det regneark, som Insero har udviklet, og som
indeholder historiske data for kommunerne og Region Syddanmark.
Energistyrelsen har i deres scenario-beregninger ikke opdelt energiforbrugene på de tre sektorer:
”Husholdning”, ”Handel og Service” og ”Produktionserhverv”. Vi har lavet den antagelse, at den
procentvise fordeling er uændret i forhold til dagens situation.
Inseros regneark stilles til rådighed for kommunerne i Region Syddanmark, så de kan bruge arket som et
”regnskabs-system”, hvor de holder kontrol med energistrømmene i kommunen. Når man har lært
regnskabssystemet at kende, bliver det meget lettere at overskue Energistyrelsens regnskaber for
scenarierne, fordi tallene er lagt ind i samme format, som kommunerne anvender.
Som en yderligere hjælp til at overskue de samlede energiregnskaber, er regnskaberne for de historiske
energibalancer i kommunerne samt regnskaberne for Energistyrelsens scenarier lagt ind i Energistrømmene
på Energy-Together-platformen (se www.energy-together.com). Her kan man følge energistrømmene fra
de forskellige energiformer udvindes til de omsættes til energitjenester.
Energinet.dk har i et andet projekt arbejdet på at oversætte deres nationale Vind-scenario til tilsvarende
scenarier for Regionerne. Energinet.dk har stillet deres konverteringsmodel til rådighed for vores projekt. Vi
har valgt at bruge se samme procentvise regionale andele af produktion og forbrug inden for de forskellige
delområder, som Energinet.dk bruger.
Energinet.dk’s regionaliseringen af de nationale scenarier er primært baseret på befolkningstallet i Region
Syddanmark (svarende til 21,6 % af befolkningstallet i Danmark), idet man i projektet ikke har ønsket at
tage stilling til regionsspecifikke lukninger og opførelser af produktions- og forbrugsenheder.
På enkelte områder er der imidlertid blevet anvendt fordelingsnøgler, som ikke er baseret på
befolkningstallet, idet både geografiske og infrastrukturelle omstændigheder gør, at Region Syddanmark
adskiller sig fra de øvrige Regioner. Der er anvendt særegne fordelingsnøgler inden for følgende områder:



Biomassepotentialer
Vedvarende energi (Lokal VE)



Transport

Fordelingsnøglerne er hentet fra Energinet.dk’s analyseværktøj ADAPT1 og fremgår af Tabel 1.
Tabel 1 Anvendte fordelingsnøgler fra adapt
2035

2050

Potentiale

Træpiller

0,0%

0,0%

Potentiale

Træflis

28,9%

28,9%

Potentiale

Halm

24,7%

24,7%

Potentiale

Gylle/slam

32,1%

32,1%

Potentiale

Affald

21,6%

21,6%

Lokal VE

Vindkraft_Land

21,6%

21,6%

Lokal VE

Vindkraft_Offshore

23,8%

23,8%

Lokal VE

VP_Individuel_Opvarmning

27,4%

27,4%

Lokal VE

VP_Individuel_Proces

24,5%

24,5%

Lokal VE

VP_Central_Fjernvarme

47,4%

47,4%

Lokal VE

VP_Decentral_Fjernvarme

19,7%

19,7%

Lokal VE

Geotermi_Fjernvarme

12,0%

12,0%

Lokal VE

Solpanel_Individuel

23,5%

23,5%

Lokal VE

Solpanel_Fjernvarme

14,9%

14,9%

Lokal VE

Solcelle

27,9%

27,9%

Slutforbrug

Transport_Let

22,7%

22,7%

Slutforbrug

Transport_Tung

21,6%

21,6%

Med disse fordelingsnøgler er Energistyrelsens Vind- og Biomasse-scenarier konverteret til tilsvarende
energibalancerne for Region Syddanmark.
Med denne konvertering og med statusopgørelsen for 2012 kan man få et billede af den betydelige
opstilling, der skal ske i Region Syddanmark.
De konklusioner, der kan drages af Energistyrelsens scenarioarbejde, ændres ikke ved, at man konverterer
fra det nationale niveau til det regionale niveau.

Oversigt over de to scenarier
Scenarierne er beskrevet i Energistyrelsens scenariorapport, som kan downloades fra følgende link:
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/dokumenter/publikationer/downloads/energiscenarier__analyse_2014_web.pdf
Følgende beskrivelse af de to scenarier er hentet fra rapporten:


1

Vindscenariet: Der foretages en massiv elektrificering af transport- og varmesektoren.
Bioenergianvendelsen begrænses til omkring 250 PJ, nogenlunde svarende til det danske potentiale
og ca. 100 PJ mere end i dag. Biobrændstoffer produceres i vidt omfang i Danmark, og
biobrændstoffabrikkerne integreres i el- og varmeforsyningen. Vindkraft bliver den bærende

ADAPT anvendes til konsekvensanalyse af rammebetingelser og beslutninger frem mod 2050 i et
samfundsøkonomisk perspektiv



teknologi i elproduktionen, men der vil også være bidrag fra solceller og kraftvarmeværker.
Opvarmning baseres i vidt omfang på overskudsvarme (til fjernvarme) fra biobrændstoffabrikker,
kraftvarme samt elvarmepumper, hvis behovet er ved lave og moderate temperaturer. Varmekilder
til varmepumperne er udeluft, havvand, spildevand og geotermisk varme. Til mellem- og
højtemperaturvarme i industrien bruges kraftvarme, el og biomasse. En stor del af personbilerne
forsynes med el. Det gælder også jernbaner og en del af varebilerne og busserne. Resten af
transporten forsynes med biobrændstoffer og syntetisk naturgas baseret på biogas. Der produceres
i et vist omfang brint ud fra vindmøllestrøm som supplement til bioenergianvendelsen.
Vindscenariet ligger tæt op ad det scenarie, Klimakommissionen opstillede
Biomassescenariet: Energisystemet designes til et samlet bioenergiforbrug på omkring 450 PJ inkl.
affald og inkl. eventuelle konverteringstab i udlandet, dvs. noget mere end i vindscenariet.
Biomassescenariet indebærer en betydelig import af biomasse. Det er som i vindscenariet
nødvendigt med en vis elektrificering, idet 450 PJ bioenergi langt fra rækker til at erstatte kul, olie
og naturgas med uændret struktur af energisystemet. Transporten baseres på biobrændstoffer og
el. El- og fjernvarmeforsyningen baseres fortsat på en vis mængde kraftvarme. Vindkraft anvendes
også i væsentligt omfang – men mindre end i vindscenariet. Opvarmning i boliger og industri
baseres på biomasse og el (via varmepumper, hvor dette er muligt).

Niveauet for energitjenester er det samme i alle scenarier. Nettoforbruget fremgår af figur 1. Bemærk at
der forudsættes store besparelser inden for opvarmning af bygningsmassen. Traditionel elforbrug defineres
som de områder, hvor vi i dag bruger el. I den traditionelle el indgår der f.eks. ikke el til produktion af nye
brændsler samt el til omlægning af opvarmning med varmepumper.

Figur 1. Nettoenergiforbrug i 2011 og 2050 i forbrugsmodellen. (Kilde: Energistyrelsens Scenariorapport)

Vind-scenariet
De kendetegn for vind-scenarier, der betyder noget for Region Syddanmarks strategiske energiplanlægning,
er:


I år 2035 er det kun de 3 nyeste centrale kraftværker, der er tilbage, og de er fyret med biomasse. (I
Region Syddanmark er der kun Skærbækværket, som stadigvæk er i drift). I 2050 er der ingen










centrale kraftværker. Varmen i de centrale kraftværksområder forsynes primært fra
affaldsforbrændingsanlæg og overskudsvarme. Der etableres spidslast varmekedler baseret på
halm
Varmen i de decentrale kraftvarmeområder produceres i 2035 på halmkedler, VE-gas-kraftvarme,
varmepumper og solvarme. Halmkedlerne dækker den største del. I 2050 dækker varmepumperne
den største del, og halmkedlerne står primært som spidslastkedler
Varmen i område 4 produceres i 2035 på biomassefyr og varmepumper. I 2050 fungerer
biomassefyrene kun som spildlast. Her har varmepumperne og solvarme taget over
Der udbygges ikke med yderligere landvind. Al yderligere vindmølleudbygning (ca. 12.000 MW)
foregår på havet
Der er i 2035 etableret brintfabrikker i Danmark, og en del af biogassen opgraderes. I 2050 er
elforbrugskapaciteten ved brintproduktion 2.400 MW, og anlæggene har en fuldlasttid på 4433
timer per år
I industrien sker der også en betydelig omlægning fra fossile brændsler til elkedler, gaskedler,
biomassekedler og varmepumper
I 2035 udgør elbilerne ca. 1/3 af alle personbiler. Elbilerne er konkurrencedygtige med almindelige
biler i 2030. I 2050 er der primært elbiler og brintbiler

Scenariet viser, at investering i biomasse kedler til decentral fjernvarmeproduktion kan være en god ide,
idet anlæggene i starten får en betydelig driftstid, og senere får betydning som spidslastværker, når
varmepumperne tager over.
Scenariet viser også, at det er en dårlig ide, at investere i kraftvarmeværker, fordi de på sigt får en meget
lav benyttelsestid.
Fleksibiliteten i systemet skabes ved hjælp af udlandsforbindelser, gasturbiner og flytbar elforbrug.

Biomasse-scenariet
De betydningsfulde kendetegn i biomasse-scenariet er:









I år 2035 er det kun de 8 nyeste centrale kraftværker tilbage, og de er fyret med biomasse. (I
Region Syddanmark er der: Skærbækværker, Fynsværket og Esbjergværket). I 2050 er findes der
fortsat centrale kraftværker, der er fyret med biomasse. Varmen i de centrale kraftværksområder
forsynes primært fra affaldsforbrændingsanlæg og kraftvarmeværkerne. Der etableres spidslast
varmekedler baseret på træ
Varmen i de decentrale kraftvarmeområder produceres i 2035 på trækedler, VE-gas-kraftvarme,
varmepumper og solvarme. Trækedlerne dækker den største del. I 2050 dækker varmepumperne
den største del, og trækedlerne står primært som spidslastkedler
Varmen i område 4 produceres i 2035 og2050 på samme måde som i Vind-scenariet
Der udbygges ikke med yderligere landvind. Al yderligere vindmølleudbygning (ca. 3.000 MW)
foregår på havet
I industrien sker der også en betydelig omlægning fra fossile brændsler til biomassekedler og
varmepumper
I 2035 udgør elbilerne ca. 1/3 af alle personbiler. Der er også biler, der kører på biobrændstoffer.
Elbilerne er konkurrencedygtige med almindelige biler i 2030. I 2050 er der primært elbiler samt
biler der køre på biobrændstoffer

I Biomasse-scenariet er der fortsat brug for samproduktion af el og varme i de centrale kraftvarmeområder.
I de decentrale kraftvarmeområder tager varmepumperne på sigt over. Trækedlerne bruges som spidslast.
Data for de to scenarier findes i regnearket på www.energy-together.com. Energistrømmene kan også ses
på www.energy-together.com.

Prisen for at nå målet om et fossilt-frit samfund
Energistyrelsen har bestemt omkostningerne ved at nå målet om et fossilt frit dansk energisystem i 2050
ved at sammenligne Vind- og Biomasse-scenariet med et referenceforløb, hvor der ikke er en målsætning
om at blive fossilt-frit. Det ikke-fossilt-frie scenario har samme nettoforbrug som de to andre scenarier, så
det antages også her, at der gennemføres store energibesparelser i bygningsmassen.
Figur 2 er hentet fra Energistyrelsens scenario-rapport, og viser de samlede årlige omkostninger i
energisystemet i 2050 i de to scenarier og i referenceforløbet. Biomasse-scenarier koster ca. 6,5 mia. kr.
mere om året end referenceforløbet. Det svarer til ca. 1.200 kr. per dansker. Vindscenariet er ca. 4 mia. kr.
dyrere, og koster ca. 2.000 kr. ekstra per år per dansker i forhold til referencen. Energistyrelsen begrunder
prisforskellen mellem Vind- og Biomasse-scenariet med:






I vindscenariet er der mere elnet og dermed ekstraomkostninger til forstærkning af nettet
I vindscenariet kræves mere reservekapacitet i f.eks. gasturbiner end i biomassescenariet
Vindscenariet indebærer større eleksport ved elpriser, der er lavere end gennemsnittet og større
elimport ved elpriser, der er højere end årets gennemsnitspriser
Vindscenariet opgraderer biogassen ved hjælp af brint, hvilket er dyrere end ”simpel” opgradering,
hvor man bare fjerner CO2 og smider den væk
Der er afledte investeringer ved meget vind, fx til varmepumper og elkedler. Selv om disse er en del
af varmeproduktionssystemet, kan man argumentere for, at de delvist er afledt af vindkraften.

Figur 2. Årlige omkostninger for Danmark i de to scenarier og i referenceforløbet (Kilde: Energistyrelsens
scenariorapport)

Status og investeringsbehov
Arbejdet med strategisk Energiplanlægning (SEP) i Region Syddanmark har afdækket en række områder,
hvor energisystemet vil ændres markant frem mod delvis og fuld uafhængighed af fossile brændsler. Ud fra
de forskellige underprojekter under SEP i Syddanmark samt arbejdet udført under den fælles platform er
der identificeret en række forventede investeringer i regionen, der vil være nødvendige, hvis de
energipolitiske mål skal nås.
Tabel 2 er hentet fra SEP-rapporten: ”Erhvervspotentialer” og viser investeringer i energisektoren i Region
Syddanmark frem mod 2050. For yderligere informationer om investeringsbehov henvises til den
pågældende rapport. Tallene for 2050 viser de samlede investeringer frem mod 2050. Der er ikke medtaget
gen-investeringer eller nogen form for drift og vedligehold i tallene.

Tabel 2: Estimerede investeringer i Region Syddanmark i mia. DKK

År

Vindscenariet
2035
2050

Vand- og spildevandssektoren

14

Kollektiv varmeforsyning
Individuel varmeforsyning
Bioraffinaderier
Biogasanlæg
Vindkraft
Solceller
Udbygning af elnet
Energibesparelser
Smart Grid

31
17
5
2,7
16
2,1
56
57
2,1

Biomasse-scenariet
2035
2050
14

38
23
17
4,2
66
4,1
98
99

29
17
3
2,7
10
2,1
56
57
2,1

59
23
11
4,2
27
4,1
98
99

Varmeplanlægning
I Region Syddanmark er der generelt et veludbygget fjernvarmenet. Der er ikke udsigt til en væsentlig
udbygning af dette net i fremtiden, og da varmeforbruget ligeledes ventes at falde fremover, så kan man
godt umiddelbart tro, at der ikke er behov for de store forandringer i denne sektor. Men det ser ud til at
være lige modsat. Det skyldes tre faktorer.
For det første så står varmeforsyningen i Region Syddanmark over for en snarlig udskiftning af store dele af
kapaciteten. Figur 3 viser hvordan varmekapaciteten i Region Syddanmark sandsynligvis afvikles frem mod
2050.

Figur 3: Udvikling i eksisterende varmekapacitet i Region Syddanmark

Figur 3 viser, at der uanset hvad, er brug for væsentlig ny kapacitet for at dække varmebehovet fremover.
Ovenstående dødskurve er udarbejdet på baggrund af Energistyrelsens energiproducenttælling(EPT) med
nyeste data fra 2012, samt tilbagemeldinger fra de enkelte aktører i regionen. Grafen er fra 2005 til 2012
baseret på historiske data fra EPT.
Da det har været meget begrænset, hvor mange tilbagemeldinger vi har fået fra de enkelte aktører, og da
EPT ikke indeholder forventninger til skrotnings år, har vi antaget at levetiden for en varmeproducerende
enhed er 30 år. Vi har dermed ikke taget højde for eventuelle levetidsforlængelser, hvis vi ikke har fået
tilbagemeldinger herom. Det voldsomme fald omkring 2012 skyldes levetidsantagelsen på 30 år, dog skal
det pointeres, at det ikke er de store centrale værker der giver dette fald, men mange mindre
varmeproducerende enheder.
Ud over at kapacitet skal fornys, er der behov for en omlægning af brændselsvalget i varmeforsyningen, da
den politiske ambition er, at el-og varmeforsyningen skal være fossilfri i 2035. Den tredje faktor er, at
varmeforsyningen fremover i høj grad skal benyttes til at afbalancere en stadigt stigende mængde
vindenergi i elnettet. Begge disse grunde kræver skift i teknologi i varmeforsyningen. Graferne i Figur 4 - 7
viser, hvilke brændsler både den kollektive varmeforsyningen og den individuelle i dag er baseret på i
Region Syddanmark. Ved siden af vises, hvordan det vil ændres, hvis fremskrivningen i Energistyrelsens
Vindscenarie følges.

Figur 4: Fjernvarmeforbrug fordelt på brændsler i Region Figur 5: Individuelt varmeforbrug fordelt på brændsler i
Region Syddanmark 2050 – efter vind scenariet
Syddanmark 2012

Som det ses af Figur og Figur , så forventes det samlede fjernvarmeforbrug i fjernvarmeområderne at falde
fra 33 PJ til 24 PJ om året. Sammensætningen af fjernvarmen forventes at ændres fundamentalt. Hvor de
tre største brændselskilder i dag er kul, naturgas og affald, vil fjernvarmen i 2050 fortrinsvis blive baseret på
spildvarme fra bioraffinaderier, affald og el.
Varmesektoren står altså over for nogle meget store omlægninger. Investeringsbeslutningerne bør derfor
ikke træffes på basis af nutidens priser, afgifter og typiske teknologivalg.
Kommunerne bør derfor tage stilling til, om de vil samarbejde omkring en tværkommunal
varmeplanlægning.

Figur 6: Individuelt varmeforbrug fordelt på brændsler i Figur 7: Individuelt varmeforbrug fordelt på brændsler i
Region Syddanmark 2012
Region Syddanmark 2050 – efter vind scenariet

Som det ses af Figur 6 og Figur 7, ændres den total mængde varme, der skal leveres ved individuel
opvarmning ikke markant. Derimod forventes en dramatisk ændring i den teknologi, der skal benyttes. Det
åbner dermed op for et stort marked for omlægning af den individuelle varmeforsyning.

Det er vigtigt, at statens afgifter og tilskud giver beslutningstagerne i Område 4 de rigtige incitamenter til at
vælge de løsninger, som passer ind i fremtidens fossilt frie energisystem. Energinet.dk har lavet en analyse
af en samfundsøkonomisk og en privatøkonomisk fremskrivning af omlægningen væk fra oliefyr. I den
privatøkonomiske fastholdes de nuværende tilskud og afgifter. Resultatet er vist i Figur 8.

Figur 8. Fremskrivning af oliefyrsområder. Samfundsøkonomiske (SØK) udvikling sammenholdt med den forventede
privatøkonomiske (PØK) udvikling vist i forhold til den historiske udvikling.
(Kilde: Energinet.dk)

Figur 8 viser, at den samfundsøkonomisk rigtige løsning er at skifte oliefyrene ud med varmepumper. Men
de nuværende afgifter og tilskud giver et incitament til at skifte til træpiller.
Den fortsatte strategiske energiplanlægning bør forholde sig til de problemstillinger beboerne i Område 4
kæmper med.
Biomasse
Et af de vigtige problemstillinger, som scenarierne belyser, er, om Danmark skal gøre sig afhængig af import
af biomasse, ved at vi som vist i biomasse-scenariet bruger betydelig mere biomasse, end vi selv
producerer.
Vi har i scenarioanalysen for Region Syddanmark sat fokus på biomasse-ressourcerne, og de mængder
biomasse, der forventes at blive brugt til energiformål i Region Syddanmark.
Data er hentet fra den historiske datakortlægning og scenariearbejdet på baggrund af Energistyrelsens
fremtidsscenarier. Disse data er brugt til at fremstille de stablede søjler på graferne i Figur 9 og 10. Der er
to værdier af potentialer for biomasse i Region Syddanmark. Værdierne kommer fra to forskellige
datakilder. Potentialerne er en sum af alle biomassekategorier, og er dermed ikke underinddelt på samme
måde som søjlerne.
RS-potentiale er udarbejdet på tilbagemeldinger fra Region Syddanmark. Kilderne til RS-potentialet er
”Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø”. Birkemose, Torkild et al. (Juni
2014) og ”Samlet notat om biomassepotentiale og forbrug i region Syddanmark”. Esbjerg Kommune (Juli
2014).

Den første rapport omhandler de fynske kommuner, mens den anden rapport omhandler de jyske
kommuner inkl. Middelfart. Det skal hermed bemærkes at Middelfart indgår i begge opgørelser og at begge
kilder estimerer forskellige værdier for de samme biomassekategorier. For ikke at dobbelttælle er den jyske
opgørelse valgt, som kilde til Middelfart kommune. Dette er valgt, da der ikke foreligger data omkring
potentialerne for træ fra den fynske opgørelse. På grund af de manglende data for potentialet for træ fra
de fynske kommuner vil RS-potentiale se mindre ud end det i virkeligheden er.
Potentialet for bionedbrydeligt affald er enten ikke opgjort eller opgjort i vægtenheder i stedet for
energienheder, derfor er det antaget at potentialet for bionedbrydeligt affald er lig forbruget i 2035.
Nogle kategorier er opgjort i Nm3 metan eller m3 naturgas, for at omsætte dette til energienheder er det
antaget at der ikke er forskel i brændværdien på naturgas og metan. Brændværdien for naturgas er sat til
0,0396 GJ/Nm3, i overensstemmelse med Energistyrelsen.
ENS-potentiale er fremkommet ved at bruge Energistyrelsens estimerede biomassepotentiale for Danmark.
Fordelingen på regionsniveau er foretaget på baggrund af fordelingsnøgler fra Energinet.dks
analyseværktøj ADAPT (se Tabel 3).
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Tabel 3: Fordelingsnøgler fra ADAPT
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Figur 9. Biomasse ressourcer og biomasse forbrug i Vind-scenariet
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Figur 10. Biomasse ressourcer og biomasse forbrug i Biomasse-scenariet
I Region Syddanmark udnyttes allerede store dele af biomassepotentialet til energiformål. Det skal
fortsætte, men biomassen skal benyttes til andre formål, end den bliver i dag. Figur 11 viser, hvordan
biomassen i Regions Syddanmark udnyttes i dag:

Figur 11: Dette bruges biomassen i Region Syddanmark til i 2012.

Som det ses på bruges hovedparten af biomassen i Region Syddanmark til individuel og kollektiv
opvarmning. Når ombygningen af Skærbækværket er fuldført i 2018 øges biomasseforbruget til
varmeproduktion med yderligere mellem 2 og 4,5 PJ.

Ifølge Energistyrelsens fremtidsscenarier, skal biomassen benyttes helt anderledes i 2050, uanset om vi ser
på vind- eller biomassescenariet. Figur 12 og 13 viser brugen af biomasse i år 2050 i flg. Energistyrelsens
scenarier.

Figur 12: Fjernvarmeforbrug fordelt på brændsler i Region Figur 13: Individuelt varmeforbrug fordelt på brændsler i
Region Syddanmark 2050 – efter vind scenariet
Syddanmark 2012

Hvor biomassen i dag først og fremmest bruges til individuel opvarmning og fjernvarmeproduktion, så skal
stort set intet biomasse bruges til opvarmningsformål i år 2050. Biomassen skal derimod kanaliseres over i
produktionen af biobrændsler til transportsektoren.
For biogas gælder der det specielle, at en rentabel drift af anlæggene forudsætter tilførsel af organisk affald
for at opnå tilstrækkelig gasproduktion. Allerede i dag står vi i en situation, hvor der er mangel på organisk
affald til biogas, og hvor anlæggene er i intern konkurrence om det bedste affald.
Fuld udnyttelse af potentialet for biogasproduktion forudsætter derfor, at vi frembringer store mængder af
andre typer af biomasse med et højt energiindhold, der kan samudrådnes med gylle i fremtidens
biogasanlæg.
Planlægningen af biogasanlæg bør derfor ske tværkommunalt.
Vind i Region Syddanmark
Danmark skal have mere vedvarende energi fra bl.a. vindmøller. Ifølge Energistyrelsens vindscenarie skal
der i gennemsnit udbygges en 400 MW havmøllepark om året i perioden 2020 til 2050. Region Syddanmark
kommer til at bidrage til den samlede indsats. Tabel 4 viser den nuværende status for vindudbygning og
den estimerede udbygning for regionen ud fra Energistyrelsens vind- og biomassescenarier.

Tabel 4. Udbygning af vindkraft i Region Syddanmark

År
Landvind, MW
Havvind, MW

2012
900
300

Vindscenariet
2035
750
1.200

2050
750
3.300

2012
900
300

Biomasse-scenariet
2035
750
850

2050
750
1.200

I alt, MW
Investeringer,
kr.

mia.

1.200
-

1.950
16

4.050
66*

1.200
-

1.500
10

1.950
27*

*Det antages at møller fra før 2012 er erstattet af nye møller.

Som det ses af Tabel 4, så står Region Syddanmark over for en væsentlig udbygning med havvind. Derimod
skal der ikke ske nogen udbygning med landvind. Energistyrelsen har valgt at udbygge med havvind fordi
det er vanskeligt at placere møller på land pga. naboklager mm. SEP projektets afdækning af
vindpotentialet viser dog, at der i Region Syddanmarks jyske kommuner alene er identificeret områder og
planlagt placering af 1.500 MW landvind. Hvis Region Syddanmark vælger at udbygge med landvind i stedet
for havvind, vil det resultere i en væsentlig samfundsbesparelse. Fx vil 1.500 MW havvind der erstattes med
1.500 MW landvind betyde en besparelse i investeringssum på 16 mia. DKK samt en årlig besparelse i drift
og vedligeholdelse på godt 300 mio. DKK. Det er store beløb, som de sydjyske kommuner kan spare de
danske elforbrugere for. Det er da en overvejelse værd, om en del af denne ”samfundskage” kan
tilbageføres til udvikling af landområderne i de kommuner, hvor vindmøllerne placeres.
Energinet.dk har lavet en analyse af mulighederne for at placere landvind i Region Syddanmark hvor der
tages hensyn til afstandskrav, og hvor der opkøbes ejendomme for at tilgodese afstandskravet, hvis det er
økonomisk set i forhold til at etablere møllerne på havet.
Figur 14 er hentet fra denne analyse. Figuren viser, at der kan opkøbes ejendomme, så der kan etablere ca.
4.000 MW landvind i Region Syddanmark, inden at omkostningerne når op på omkostningerne ved at
etablere vindmøllerne på havet.

Figur 14. Omkostningerne ved at placere landmøller i Region Syddanmark (Kilde Energinet.dk)

Den brændende platform
Energiaktørerne i Region Syddanmark står overfor meget store investeringer i videreudviklingen af
energisystemet, og de vil typisk bruge en fremskrivning af de nuværende energipriser, afgifter, typiske
teknologiløsninger mv. som beslutningsgrundlag vel vidende, at energisystemet skal omlægges drastisk, for
at målet om et fossilt frit energisystem kan nås.
Risikoen for fejlinvesteringer er derfor stor.
I nærværende afsnit beskrives de usikkerheder, de vigtigste energiaktører står overfor. Det drejer sig om:










Net-selskaberne (el)
El-produktionsselskaberne
Fjernvarmeselskaberne
Varmeforbrugerne i Område 4
Kommunerne
Naturgasselskaberne
Industrien
Land- og skovbrug
Den almindelige energiforbruger

Netselskaberne (el)
Af Clean-rapporten: ”SEP Erhvervspotentialer” fremgår det, at elselskaberne i Region Syddanmark skal
investere ca. 50 mia. kr. i videreudbygning af elnettet frem til 2035 samt yderligere 50 mia. kr. i perioden
2035 til 2050. Vindscenariet er mere elintensiv end Biomassescenariet, så i Vindscenariet skal kapaciteten i
transmissions- og distributionssystemet være betydelig større. De væsentligste usikkerheder med hensyn til
disse investeringer er:








Når nettet skal udskiftes eller forstærkes, hvor meget kobber skal man så lægge i jorden? Hvis
Vindscenariet bliver en realitet, øges elforbruget væsentligt, idet elbilerne kommer til at udgøre det
mest almindelige transportmiddel og varmepumperne kommer til at bidrage med den største del af
opvarmningen. Det kræver meget kobber. Hvis vi på den anden side kan styre opladningen af
elbilerne og driften af varmepumperne intelligent, kan vi spare på kobberet. Hvis elbilerne og
varmepumperne ikke kommer i det omfang, der forudsættes i Vindscenariet, og vi har
dimensioneret nettet til at klare det meget større elforbrug, investerer vi for meget i nettet og det
bliver overdimensioneret
Kommer den store mængde elbiler og varmepumper, og i givet fald, hvornår kommer de
Hvor mange landmøller bliver der etableret. I Energistyrelsens scenarier forudsættes det, at
vindmølleudbygningen foregår på havet, men Energinet.dk har lavet en analyse, der viser, at med
de forventede prisforskelle på land- og havmøller, er det en samfundsøkonomisk god ide, at købe
og nedrive en række ejendomme i udkantsdanmark og placere vindmøllerne på land. Det stiller
krav til el-nettene på mellem-spændingsniveauet
Hvornår kommer brændselsfabrikkerne, og hvor skal de ligge? Kommer de til at indeholde
elektrolyseanlæg med meget store energiforbrug?
Skal de lokale og regionale net dimensioneres til at kunne afkobles fra højspændingsnettet, således
at man lokalt kan holde frekvensen, når der er problemer i det overordnede net?

Netselskaberne kan ikke selv træffe beslutninger, der fjerner disse usikkerheder. De er derfor afhængige af,
at den fælles strategiproces fortsætter, så de kan komme i dialog med de aktører, der træffer de
beslutninger, der giver svarene på usikkerhederne
El-produktionsselskaberne
Elektriciteten vil også i fremtiden blive afsat på et internationalt marked. Der vil være kraftige forbindelser
til andre landes elsystemer, og elpriserne vil være internationale. I Vindscenariet står kraftvarmeværker og
kondensanlæg som backup til vindkraften, og anlæggene får en lille benyttelsestid. De leverer primært
systemydelser i form af spidslast, regulerkraft, reaktiv effekt ydelser, kortslutningseffekt mv. Denne type
anlæg skal derfor være billige at etablere, og det gør ikke så meget, at de er dyre i drift. De væsentligste
usikkerheder med hensyn til investering i nye elproduktionsanlæg i region Syddanmark er:






Kommer den store udbygning med vindmøller på havet, og skal der derfor opbygges en logistik, der
kan håndtere denne udbygning
Vil elproduktion på biomasse i fremtiden være konkurrencedygtige på et internationalt elmarked,
eller kommer anlæggene blot til at stå som back-up for vindmøllerne. Skal eksisterende centrale
kraftværker ombygges til biomasse
Etableres forbindelserne til Holland, UK mv. så vi undgår betydelige flaskehalse ud af det danske
område
Hvordan kommer det fremtidige afgifts- og tilskudssystem til at se ud i Danmark

El-produktionsselskaberne kan heller ikke selv afgøre disse usikkerheder, og de er derfor også afhængige af
en dialog med de andre energiaktører.
Fjernvarmeselskaberne
For fjernvarmeselskaberne er de væsentligste usikkerheder om fjernelse af grundbeløbet til decentrale
kraftvarmeværker i 2018 vil blive erstattet af andre indtjeningsmuligheder og om projektbekendtgørelsen
vil fortsætte med at eksistere. De fleste decentrale kraftvarmeværker er etableret 1990 – 92, og de har nu
nået en alder, hvor de skal levetidsforlænges eller skrottes. De nuværende økonomiske rammebetingelser
tilsiger, at anlæggene skal erstattes af biomassekedler. Men det er ikke tilladt ifølge
projektbekendtgørelsen. De vigtigste usikkerheder er derfor:









Når grundbeløbet til de decentrale kraftvarmeværker fjernes, etableres der så andre muligheder
for indkomst
Vil projektbekendtgørelsen stadigvæk vil være gældende i fremtiden
Hvordan kommer afgifts- og tilskudssystemet til at se ud i fremtiden. Kommer der f.eks. afgifter på
biomasse
Hvordan vil staten give de nødvendige incitamenter til at varmeproduktionen i fremtiden kommer
til at foregå på varmepumper. Skal man som fjernvarmeselskab være proaktiv, eller skal man vente
på, at andre opbygger erfaringerne med varmepumpedrift
Skal der etableres store centrale varmepumper, eller skal varmepumperne placeres ude hos
forbrugerne, så fjernvarmesystemet kun bruges til spidslast og back-up
Kommer de store varmebesparelser. Skal vi dimensionere efter dem
Skal fjernvarmesystemerne bindes sammen med transmissionsnet

Fjernvarmeselskaberne har ikke selv nøglen til at afklare disse usikkerheder, og er derfor afhængig af en
dialog med de andre energiaktører.

Varmeforbrugerne i område 4
Varmeproduktionen i Område 4 sker for en stor dels vedkommende på oliefyr. Afskrivningstiden på at
erstatte oliefyret med et pillefyr er ca. 5 år, så der er et incitament til denne udskiftning. Problemet er blot,
at det er vanskeligt at låne til investeringen, og at scenarierne tilsiger, at varmen i fremtiden skal
produceres på varmepumper i Område 4. Varmepumpen er en betydelig større investering, og den har med
de nuværende rammebetingelser en noget længere tilbagebetalingstid. De væsentligste usikkerheder for
beboerne i Område 4 med hensyn til energivalg er:



Hvordan låner de til de nødvendige investeringer i energiforbedringer herunder omlægning af
varmeproduktionen, og får de investeringerne tilbage, når de sælger ejendommen
Kommer der afgifter på biomasse, som gør, at valget af pillefyr bliver en dårlig ide

Varmeforbrugerne i Område 4 har derfor et incitament til at deltage i den strategiske energiplanlægning.
Kommunerne
Kommunerne er en central part i den strategiske energiplanlægning. Både som ejer af ejendomme og
energianlæg, godkendende myndighed, ansvarlig for varmeplanlægningen mv. Nogle af de vigtige
problemstillinger kommunerne står overfor med hensyn til omlægningen af energisystemer er:








Kommunerne er ejer af en stor bygningsmasse, og spørgsmålet er, hvilken isoleringstilstand man
skal vælge, når bygningsmassen renoveres
Hvilke krav skal man stille til energiforbrug og energiforsyning i nye boligområder
Hvilken opvarmningsform der skal vælge, når oliefyr i kommunale bygninger i område 4 skal
udskiftes
Kommunale selskaber råder over spildvarme, der kan bruges i forbindelse med store
varmepumpeanlæg. Men hvordan kommer det til at ske
Nogle kommuner kan også have en interesse i at bruge besparelsen ved at etablere landmøller i
stedet for møller på havet, til landsby-planlægning i udkantsdanmark. Hvordan skal man håndtere
denne problemstilling, for lokalplanlægning af pladser til vindmøller er ofte en politisk ømtålelig
affære
På transportområdet hersker der også stor usikkerhed med hensyn til, hvornår kommunerne skal
skifte til elbiler i deres flåde, og hvordan den kollektive trafik videreudbygges

Kommunerne har derfor en interesse i en fortsat dialog men andre aktører omkring den strategiske
energiplanlægning. Både internt i kommunen, og på tværs af kommunegrænserne.
Naturgasselskaberne
Der eksisterer i dag en betydelig infrastruktur omkring transport, lager og distribution af naturgas. En del af
denne infrastruktur er stadigvæk ikke tilbagebetalt, så nogle af selskaberne er fortsat gældsatte. Den
væsentligste udfordring af naturgasselskaberne er, at naturgassen er fossil, og at den derfor skal afvikles i
takt med at det danske energisystem bliver fossilt frit. Forbruget af naturgas vil falde drastisk, hvis
eksisterende naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker erstattes af biomasse. Naturgasselskaberne står
derfor over for følgende store usikkerheder



Hvor hurtigt kommer omlægningen væk fra naturgas til at foregå
Kan naturgassystemet bruges til andre formål – f.eks. som transport, lager og distribution af VEgasser

Naturgasselskaberne er på den brændende platform, og har brug for dialog med de øvrige energiaktører.

Industrien
Industrivirksomhederne har typisk krav om en kort tilbagebetalingstid på deres investeringer, og
interessere sig derfor ikke for langsigtede scenarier for udvikling af energisystemet. Men der er dog nogle
væsentlige usikkerheder, de skal forholde sig til med hensyn til omlægningen af det danske energisystem.
Industrien har derfor en interesse i at deltage i den strategiske energiplanlægning.
Industrien som energiforbruger
 For den energiforbrugende industri er problemstillingen, om de danske energipriser i fremtiden
bliver så høje, at virksomhederne ikke vil være konkurrencedygtige, når de ligger i Danmark.
Industrien som leverandør af energiløsninger
 For den del af industrien, der kan producere overskudsvarme, er usikkerheden, hvordan den
langsigtede aftaler mellem kraftvarmeværkerne og fjernvarmeværkerne udformes. Bliver der plads
til overskudsvarmen, når fjernvarmeværkerne i forvejen har købt en stor varmemængde, og der
kommer betydelige varmebesparelser i bygningsmassen
 For den del af industrien, der eksporterer energiudstyr er spørgsmålet, hvor stor det danske
hjemmemarked bliver, og om der er statsmidler til udvikling og afprøvning af de nye løsninger, de
har på tegnebrættet
Land- og skovbrug
En af de store usikkerheder, der afdækkes i Energistyrelsens scenarioanalyser er hvor stor
biomassepotentialet er i Danmark, og om Danmark skal importere biomasse for at dække energiforbruget i
det fossilt frie energisystem. I landbruget kan man hurtigt omstille sig, hvorimod der i skovbruget er tale om
langsigtede investeringer. For land- og skovbruget er spørgsmålet:




Hvor stort bliver det danske marked for biomasse
Vil dansk biomasseproduktion være konkurrencedygtig
Hvordan harmonere ønsket om en fordobling af biomasseproduktionen med ønskerne om en
forbedret naturpleje

Land- og skovbruget har en interesse i at deltage i den videre strategiproces som skal lede til et fossilt frit
energisystem
Den almindelige forbruger
Energistyrelsens analyser viser, at der kommer en ekstraregning på 1.000 – 2.000 kr. per dansker, hvis vi
skal nå målet om et fossilt frit dansk energisystem. De vigtigste ting den almindelige energiforbruger skal
tage stilling til er:



Om ekstraregningen eventuelt skulle bruges til andre samfundsmæssige formål
Hvilken isoleringstilstand de vil vælge, når de renoverer deres ejendomme

Da det er de almindelige energiforbrugere, der vælger politikerne og betaler ekstraregningen, er det vigtigt
af de er repræsenteret i den fortsatte strategiproces.

Hvordan kan strategiprocessen fortsætte, og hvordan omsættes
strategierne til handling
I nærværende SEP-projekt for Region Syddanmark er der skabt et fælles værktøj til at kortlægge og opstille
energiregnskaber for kommunerne, som gør at regnskaberne kan sammenlignes på tværs mellem

kommunerne samt summeres som et samlet regnskab for regionen. Det er vigtigt af dette værktøj bruges i
den fremtidige proces og at det eventuelt tilpasses til den nye CO2-beregner, som Energistyrelsen er ved at
udvikle.
Det fælles billede af de historiske data samt det øjeblikkelige statusbillede er forudsætningen for, at
aktørerne kan opbygge fælles billeder af den fremtidige udvikling af energisystemet i Region Syddanmark.
Formålet med den videre strategiproces i Region Syddanmark kan være:






At skabe en effektiv dialog mellem de aktører, der beslutter langsigtede investeringer i regionens
energisystemer
At udarbejde koordinerede handlingsplaner for aktørernes investeringer i videreudbygningen af
energisystemet
At faciliteter en fælles lobbyvirksomhed for regionens ønsker til nationale rammebetingelser for
energisektoren
At identificere fælles løsninger på aktørernes trusler og muligheder med hensyn til omstilling af
energisystemet
At lave fælles F&U- og demonstrations-projekter

Dette kan evt. gøres gennem etablering af et mindre sekretariat, der koordinere aktiviteterne. Sekretariatet
kan eventuelt finansieres via en medlemsbetaling.

