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Svar på SF’s spørgsmål af 15. december vedrørende kommunernes planlægning 

 

Spørgsmål: 

”Hvilke forudsætninger for kommunernes planlægning vil der blive meldt ud i lyset af 2035 

målsætningen?” 

 

Svar: 

Kommunerne har en vigtig rolle i forhold til at nå målsætningen om at el- og varmeforsynin-

gen skal være 100 procent baseret på vedvarende energi i 2035. Derfor er der i Vores Energi 

foreslået, at der afsættes midler til initiativet: ”Pulje til partnerskaber om strategisk energi-

planlægning i kommuner for bedre udnyttelse af lokale ressourcer”.  

 

Rammerne for kommunernes energiplanlægningsopgaver betyder, at den strategiske energi-

planlægning gennemføres på frivillig basis, og at den afsatte pulje er tænkt som en stimule-

ring af indsatsen.  

 

Forslaget i Vores Energi skal ses i forlængelse af et igangværende samarbejde med bl.a. KL 

om de fremtidige muligheder for kommunal energiplanlægning, kaldet strategisk energiplan-

lægning. Formålet med gennemførelse af en strategisk energiplanlægning i kommunerne er at 

fremme en omstilling til et energisystem med en mere effektiv energiudnyttelse, en øget elek-

trificering af forsyning og forbrug (varme, proces og transport) samt en højere andel vedva-

rende energi. Dermed understøttes de indsatsområder, som fremhæves i Vores Energi. 

 

Kommunerne kan få en vigtig rolle med at bidrage til at nå målene i Vores Energi, herunder 

2035-målsætningen. Kommunerne kan således assistere både i undersøgelser af muligheder 

for energieffektiviseringer og energiomstillinger, gennem politisk forankring af strategiske 

beslutninger samt i implementeringen. Kommunerne har samtidig en egeninteresse i at bruge 

energiplanlægning til at skabe overblik over mulige energiudviklingsforløb, afdække borgeres 

og virksomheders holdninger og ønsker, koordinere med anden planlægning og bl.a. gennem 

udarbejdelse af handlingsplaner påtage sig en aktiv koordinerende rolle i implementering af 

energieffektiviseringer og energiomstillinger. 

 

Tanken er, at den nuværende varmeplanlægning, den nuværende energibesparelsesindsats og 

den nuværende arealplanlægning for vindkraft og biogas i kommunerne m.v. samtænkes, så 

både energibesparelser og omstilling til vedvarende energi fremover integreres i en samlet 

kommunal og fælleskommunal planlægning. Som første skridt er Energistyrelsen i færd med 

at udarbejde en vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst.  
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Endvidere er Energistyrelsen og KL i gang med at gennemgå kommunernes opgaver og befø-

jelser på energiområdet med henblik på at foreslå evt. ændringer, der kan medvirke til at 

fremme omstillingen som forslået i Vores energi. Dette arbejdes færdiggørelse afventer, at der 

foreligger en ny energiaftale, hvorfra retningslinjer og forudsætninger for den kommunale 

planlægning kan uddrages.   

 

 

 

 

 


