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Den kommunale udfordring
Kommunerne står over for massive investeringer 
i teknisk infrastruktur – vand, spildevand, varme, 
klimatilpasning (overfladevand) samt renovering 
og nybyggeri i de næste 10 år. 
Sikring mod klimapåvirkninger, 
vandmiljøplaner, spildevand i det åbne land, 
sikring af drikkevand og CO2 neutral el og 
opvarmning er bare en del af udfordringerne.

Manglende koordinering og optimering 
samt indsigt i nye teknologier vil ikke kun 
skabe store fejlinvesteringer, men udfordre 
hele vor tankegang omkring det åbne land 
som vi kender det i dag, hvis kommunerne 
ikke samarbejder



Kommunens forsyning som vækstdriver
� Triple Helix som værktøj 
� Samarbejde med universiteter

� Nye installationer  (ikke mindst plangrundlag)
� Eksisterende anlæg 
� Drift

� Samarbejde med private selskaber
� Afprøvning af nye teknologier
� Samarbejde med brancheorganisatsioner
� Myndighedsbehandling

� Holistisk forankring og spin-offs
� Internationale samarbejder 
� Spredning til andre samfundssektorer
� Nye platforme for udviklingstiltag 



Google Map af VE tiltag



Privat Industri F&U Andre

DONG
Danfoss
Alfa Laval
Danisco
Vestas 
DLG
IRD A/S
Dantherm
Prima-Lyx
Haldor Topsøe
COWI
DGC
SEAS-NVE
BSG Bioenergie
Rapsol
Wise Renewables (US)
Solar Quest (US)
Praj Industries, Indien

København Universitet 
Syddansk Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Roskilde Universitet 
Risø National Laboratorie 
Institut for Regional Udvikling og 
Strukturel Planlægning (D)
CURS (FIN)
Nordregio (S)
Nordisk Energi Forskning
NICe-Nordic Innovation Center 
Kaunas Technical University, 
Lithuania
Tutech, Hamburg, (D)
Berkely University, USA
UCSC, USA 
UC Davis, USA
Stanford University, USA
Monterey Institute, USA,
Millenium Institute, USA
Nasa Ames, USA

LOKE (Denmark)
REFA I/S (Denmark)
Råhavegård
Danske kommuner 
Region Sjælland
KL
Transport- og Energiministeriet
Miljøministeriet
Videnskabsministeriet
Bass Netværk Østersøen
Invest in Denmark (UM)
Innovation Center Denmark
Energistyrelsen
Scandinavian H2 Highway 
EU Hydrogen Regions 
ISLENET 
Santa Cruz by og Amt
Salinas Valley, USA
Watsonville, USA
Galapagos Islands
Aruba Island
Regioner I Canada
Green Business Norway

Lolland CTF Netværker
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Brintsamfund Lolland



• Verdens første offshore vindfelt konverteres til demo 
for bølgekraft

Vindeby 2010

Prototype 30,000 KW Scale 1:6 

www.poseidonorgan.com



Nakskov Industrial and Environmental Park



Agroindustri Lolland



Onsevig Algeanlæg





Femern Belt Bridge



En samlet klima- energi- og vandmiljøplan

Vision

• 17 kommuner – en region

Kommunerne i regionen skal udvikle 
deres klimasatsning på en måde, der 
sikrer egne borgere mod uforudsete 
tab forårsaget af klimaforandringer. 

Samtidig skal vi styrke kommunernes 
tekniske infrastruktur på en måde, 
der skaber et erhverv i at forsyne 
hovedstaden med de ydelser og 
leverancer en storby ikke selv kan 
tilvejebringe inden for deres 
begrænsede geografi.



Baggrund for projektforslaget

• Klimapåvirkninger kender ikke kommunegrænserne
• Miljøpåvirkninger kender ikke kommunegrænserne
• Energi distribution kender ikke kommunegrænserne

• Kommunerne skal efterleve samme lovgivning
• Kommunerne skal etablerer og koordinerer plangrundlag
• Ingen kommune alene har alt og ingen kan alt

• Vi har hverken tid eller råd til at tænke i enkelte løsninger. 
Hvis vi skal bibeholde vor levestandard må vi skabe nye 
sammenhænge i alle dispositioner.

• Med andre ord:
Vi skal arbejde med problemer hvor vi ikke kender 
løsningen
frem for løsninger hvor vi ikke har problemer

(citat fra: 
NIRSAS rapporten)



Hvor kommer pengene fra? Og hvad 
snakker vi om af midler?

• Pengene kommer som et indskud eller tilsagn fra de kommunale 
eller fælleskommunale forsyningsvirksomheder. Pengene udgør 
en procentdel af de enkelte selskabers samlede anlægsbudget 
over en periode på 10-12 år.

• Ved f.eks. 5% af midlerne taget ud til udvikling, vil de kommunalt 
ejede selskabers andel alene udgøre mellem 1,2 og 1,5 milliarder 
kroner. (Anlægsbudget er estimeret til 24-30 milliarder kr.)

• Ved et samarbejde med tilsvarende selskaber i Storkøbenhavn og 
Nordsjælland kan det samlede grundbeløb øges betragteligt

• Er det Lovligt?
• Ja – det er lovligt under overholdelse af nogle få

spilleregler der er redegjort for i 
PriceWaterHouseCoopers revisionsnotat.
(Notatet  kan downloades på Energiklyngecenter Sjællands 
hjemmeside)
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Grønt energi Flow fra vindmøller

I 2010 vil eksporten øges med over 100% når 
Rødsand II startes op. 



Lolland CTF



Vindenergi-balance, 2006
Overskud og underskudsproduktion i forhold 
til gennemsnit på 1125 kWh pr. indbygger
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Det vi får til at virke regionalt kan også
bruges nationalt og internationalt



Potentialer for fornybar energi udnyttelse

De største biomasse strømme vil komme via

Østersøen



Figur 1. Vedvarende energi produktion i Danmark i 2008 og forventet 
udvikling til 2020, samt importen af biomasse (træ) siden 1995.

Havnene bliver helt centrale omdrejningspunkter for 
Fremtidens energiforsyning



Tabel 3. Forventet beskæftigelsespotentialer for en vækst af 
vedvarende energi på 106 PJ i perioden frem til 2020.

Kilde: Beregninger på basis af opdelingerne i de foregående tabeller, samt   
på data fra den danske teknologikatalog: Technology Data for Electricity 
and Heat Generating Plants, Danish Energy Agency, March 2005. 
Beskæftigelseseffekten af anlægsinvesteringerne er omregnet, således at 
de fordeles jævnt over den betragtede periode.

Dette er direkte job. Afhængig af valgt 
teknologi vil der komme 40.000-80-000 
indirekte job.



Hvad er så planen?
• Der skabes et fælleskommunalt R&D selskab
• Selskabet tilføres midler fra de enkelte 

forsyningsselskaber (1,2-1,5 milliard kroner) over fem år 
(pengene bruges i de samme selskaber og forlader i 
princippet aldrig selskabert)

• Universiteter og rådgivningsselskaber prissætter 
udviklingen af en regional klima-, energi-, og 
vandmiljøplan.

• Pengene geares over regionale-, nationale- og 
internationale (EU) udviklingsmidler.

• Der udvikles en samlet plan for testanlæg og forskning og 
forsyningsselskaberne får deres indskud tilbageført som 
anlægsmidler til testanlæg.

• Kommunerne laver lokalplanlægning for de samlede 
forsynings- og energianlæg og kommunerne, sammen 
med private investorer starter anlægsinvesteringerne (24-
30 milliarder kroner) København Energi og private 
investorer udbygger energianlæggene så København 
også kan forsynes (30- 40 milliarder kroner)



www.lolland-ctf.info

www.bass.dk

www.lolland.dk

www.loke-holding.dk

www.h2-lolland.dk

Forarbejdet er lavet i form af en rapport der beskriver mål 
og midler.

Processen kører sommeren over og kommunerne skal 
træffe beslutninger i efteråret

Universiteter og rådgivningsselskaber, advokater og 
revisorer har leveret deres indspil

Selskaber, potentiale og den nødvendige viden er til stede

Det bliver et spændende efterår

Tak for ordet


