
Politisk vision for omstilling til vedvarende 
energi i hovedstadsregionen

Borgermøde i Furesø Kommune d. 15. juni 2015



Energi på Tværs

Formål: 

Finde svar på, hvordan vi bedst muligt kan bane vejen 
for en omstilling af energi- og transportsystemet:

• Udarbejde en vision for energi- og transportsystemet i 
hovedstadsregionen baseret på 100 % vedvarende energi

• Undersøge, udvikle og implementere tilgange til strategisk 
energiplanlægning med udgangspunkt i kommunerne i 
hovedstadsregionen.

• Samle kommunale ressourcer og forsyningsselskaber til et fremtidigt 
fælles fodslag. 



Energipolitiske rammer for vision

• EU-mål
o 20-20-20 målene: 20 pct. VE, 20 pct. CO2-reduktion og 20 pct. 

forbedret energieffektivitet i 2020

o 2030: 27 pct. VE, 40 pct. CO2-reduktion og 30 pct. forbedret 
energieffektivitet (foreslået) i 2030

• ‘Vores energi’, november 2011
o Danmarks energi- og transportsystem omlagt til 100 % VE i 

2050 

o El- og varmeforsyning omlagt til 100 % til VE allerede i 2035

o 40 % CO2-reduktion i 2020 (i forhold til 1990)

• Energiaftalen af 22. marts 2012 – effekter i 2020
o Mere end 35 % af det endelige energiforbrug dækkes af VE

o Vindkraft dækker 50 % af elforbruget

o Bruttoenergiforbruget reduceres med 7,6 % i forhold til 2010

o Udledningen af   drivhusgasser reduceres med 34 % i forhold til 
1990

• Hovedstadsregionens fælles klimastrategi 2012
o Styrke den tværkommunale og regionale klimaindsats i 

forbindelse med omstillingen til et fossilfrit energi- og 
transportsystem 

o Blive foregangsregion for udviklingen af innovative løsninger i et 
styrket samspil mellem offentlige myndigheder, erhvervsliv og 
videninstitutioner Det lokale perspektiv

Strategiske energiplaner Øvrige kommunale planer

Fælles vision

Det regionale perspektiv

Den regionale klimastrategi

Danmark

De nationale mål

EU

De europæiske mål



Fremtidens energisystem



Scenarie fremgangsmåde
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Scenarier for udviklingen af 
CO2-udledningen



Inddragelse, formidling og faglige 
analyser

• Afsæt i scenarie-analyser og faglige netværk

• Formidling og politisk inddragelse undervejs

• Netværksgruppemøder, styregruppemøder, 
projektgruppemøder, temadiskussioner, udvalgsoplæg 



Energivision

• Borgmestertopmøde d. 13. april 2015

• Bred politisk opbakning til visionen



Energivisionen

Energivisionen er

Et politisk aftaledokument for et fælles samarbejde 

med mål og retning for, hvordan vi i 

hovedstadsregionen vil omstille til vedvarende energi.

Ambitiøs, men samtidig realistisk. Energi på Tværs 

bibeholder den røde tråd med faglige input i forhold 

til mål og retning for visionen.

Energivisionen skitserer

En fremtidig organisering og proces for gennemførsel 

af omstillingen til et fossilfrit samfund med bud på 

videre handlinger i en ny fase.

Syv udvalgte indsatsområder for at fremhæve 

områder, som er vigtige og retningsgivende. 



7 indsatsområder

1. Energibesparelser

2. Individuel opvarming

3. Affald

4. Transport

5. Gas

6. Fjernvarme og indpasning af vedvarende energikilder

7. Udvidelse og omlægning til fjernvarme

…Grøn vækst som tværgående indsats



Affaldsforbrænding:Kapacitet og mængder

• Betydelig overkapacitet 
frem til omkring 2035 –
anvendes til import af 
affald fra andre 
regioner/udlandet

• I reference og bioscenariet 
fastholdes overkapacitet i 
2035

• I vindscenariet tilpasses 
forbrændingskapaciteten til 
mængderne i regionen

– som forudsættes reduceret 
yderligere
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Demoprojekter

Projekter Ansøger

Anbefalinger til reorganisering af Klima- og 

energiindsats

Egedal Kommune

Forretningsmodeller for udfasning af oliefyr Egedal Kommune

Muligheder for etablering af varmelager Høje Taastrup Kommune og 

VEKS

Etablere øget samarbejde på klima- og 

energiområdet i regionen

Helsingør Kommune

Vurdering af vækst og beskæftigelseseffekter 

ved energitiltag 

Helsingør Kommune

Vurdering af mulige produktionsanlæg Holte Fjernvarme



Hvad betyder det for Furesø 
Kommune?

På overordnet niveau

• Furesø Kommune har sammen med de 29 kommuner tilsluttet sig 
fælles mål og de tværgående indsatsområder

I forhold til Tværgående indsatser 

Furesø Kommunes behov for samarbejde på vejen mod 100 % 
vedvarende energi:

• Energibesparelser

• Offentlig transport

• Fjernvarme og indpasning af vedvarende energikilder 



• Spørgsmål?


