
Strategisk 
energiplanlægning
Eftermiddagsseminar i auditoriet på 
Roskilde Rådhus, Køgevej 80.
onsdag den 15. juni  - kl. 13.00-15.45

Program

13.00 Velkomst ved Teknik og Miljøudvalgsformand Torben 
Jørgensen, Roskilde Kommune og summerunde: hvad vil jeg gerne 
vide? 

13.15 Strategisk Energiplanlægning 
– hvem, hvad, hvornår og hvorfor?
Hvad er strategisk energiplanlægning, hvilke krav bliver der om og til 
strategisk energiplanlægning og hvad kommer der af hjælpeværktøjer 
og vejledninger?
*Fuldmægtig Renée van Naerssen, Energistyrelsen

13.50 Varmeplanen er på plads – hvad mangler?
Roskilde Kommunes overvejelser, erfaringer og visioner omkring klima 
og energiplanlægning
*Planlægger Peter Krarup, Roskilde Kommune 

14.10 Kaffe/strækkeben-pause

14.30 Ifølge loven
Hvad må kommuner og forsyningsselskaber rent juridisk? 
Og hvad må de ikke? 
*Advokat, phd. Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljø

15.05 Set fra forsyningssiden
Hvad gør man når forsyningsgrænser og kommunegrænser ikke 
matcher, erfaringer og resultater fra processen i Nordforbrændings 
område.
*Underdirektør Jan Olsen, Nordforbrænding

15.30 Afrunding

15.45 Tak for i dag

Deltagelse er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium. 
For andre koster det 500 kr. 

Tilmelding via www.byplanlab.dk senest tirsdag den 7. juni

Med temperaturstigninger og bedre
boligisolering vil vi få mindre behov for opvarmning. 
Men hvordan kan vi omstille vores energisystem og 
hvilke barrierer findes der? Seminarets deltagere får 
inspiration til, hvordan fremtidens energiformer kan 
kombineres i ét system og planlægges så 
kommunerne får størst samfundsøkonomisk
og miljømæssig effekt. 

Strategisk energiplanlægning
Eftermiddagsseminar tirsdag den 21. juni kl. 13.00-15.45 
på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1.

Globale temperaturstigninger og krav til reduktion af Co2 
påvirkningen stiller store krav til fremtidens varme- og 
energiforbrug samt -forsyning. Men hvordan kan vi 
omstille vores energisystem og hvilke barrierer findes der? 
Seminarets deltagere får inspiration til, hvordan 
fremtidens energiforsyning kan planlægges så 
kommunerne opnår størst mulig samfundsøkonomisk og 
miljømæssig effekt. 

Program

13.00  Velkomst 
 Teknik- og Miljøudvalgsformand Torben Jørgensen,  
 Roskilde Kommune

13.10  Summerunde 
 Hvad vil jeg gerne vide? 

13.15  Strategisk Energiplanlægning 
 – hvem, hvad, hvornår og hvorfor?
 Hvad er strategisk energiplanlægning, hvilke krav bliver  
 der om og til strategisk energiplanlægning og hvad 
 kommer der af hjælpeværktøjer og vejledninger?
 *Fuldmægtig Renée van Naerssen, Energistyrelsen

13.50  Varmestrategien er på plads – hvad så?
 Roskilde Kommunes overvejelser, erfaringer og visioner  
 omkring klima- og energiplanlægning
 *Planlægger Peter Krarup, Roskilde Kommune 

14.10  Kaffe/strækkeben-pause

14.30  Ifølge loven
 Hvad må kommuner og forsyningsselskaber rent 
 juridisk? Og hvad må de ikke? 
 *Advokat, phd. Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljø

15.05  Set fra forsyningssiden
 Hvad gør man når forsyningsgrænser og 
 kommunegrænser ikke matcher, erfaringer og resultater  
 fra processen i Nordforbrændings område.
 *Underdirektør Jan Olsen, Nordforbrænding

15.30  Afrunding 

15.45  Tak for i dag  

Deltagelse er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
tilskudsgivere til Dansk Byplanlaboratorium. 

For andre koster det 500 kr. 

Tilmelding via www.byplanlab.dk senest fredag den 10. juni


