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ENERGI   

VOX POP  

PARTNERSKABET BAG 
ENERGI PÅ TVÆRS  

– FOSSILFRI 2035
Bag Energi på Tværs står et stærkt og engageret hold partnere, der både  

tæller repræsentanter fra forsyningsselskaberne, kommuner og regionen.  
Teknik & Miljø har spurgt de involverede om, hvad de forventer af samarbejdet.

 
Hvad håber I på, at der kommer ud af det tættere samarbejde?  

Det var det spørgsmål, der blev stillet til alle – og her kan du læse svarene: 

TEKST /  
KATRINE MUNCH  
VOLLESEN

Gate 21

KÅRE CLEMMESEN, VICEDIREKTØR  
HMN NATURGAS, MEDLEM AF 
STYREGRUPPEN

Når der skal gennemføres en 
grøn omstilling af energifor-
syningen, er det vigtigt, at det 

foregår på en fornuftig måde, så forskellige 
energiformer spiller sammen på en både teknisk 
og økonomisk god måde. Vi håber, at vi gennem 
et bedre samarbejde mellem forsyningsselska-
berne og i forhold til kommunerne kan sikre, at 
der ikke træffes beslutninger, der senere viser 
sig at være urimeligt kostbare for samfundet. 
Det er vigtigt, at vi laver noget, der fungerer i 
praksis - også økonomisk. Og så skal det føre til 
konkrete resultater. 

PHILIP HARTMANN, TEKNISK  
DIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE, 
MEDLEM AF STYREGRUPPEN

Vi håber på at få omsat 
Energivisionen til en 
overordnet strategisk 

energiplan for hele regionen, som kan 
danne grundlag for de konkrete strategi-
ske energiplaner i kommunerne. Det tæt-
te samarbejde, der allerede er i projektet, 
er med til at danne de rette forudsætnin-
ger for, at vi i fællesskab kan skabe den 
bedst mulige overordnede strategiske 
energiplan. Og en fælles plan vil være 
et godt grundlag for, at kommunerne og 
forsyningerne kan omsætte visionen til 
konkret handling. Og det 
er netop i dét arbejde, 
at Energi På Tværs 
gør en forskel.
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Det er det nye budskab fra 

Kolding Renovation.

Når borgerne skal have 

lettere ved at sortere mere, 

møder kommunen dem med 

ros og anerkendelse.

Det er den røde tråd i en 

kommunikationsstrategi, 

Tankegang har udarbejdet 

sammen med Kolding 

Renovation. 

Den er blevet til i dialog 

med borgere, ansatte og 

samarbejdspartnere.

Agenter

www.tankegang.dk

sortering?
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THOMAS LYKKE PEDERSEN, BORGMESTER, FREDENSBORG KOMMUNE, 
MEDLEM AF KLIMAPOLITISK FORUM

Resultater!! Fortsættelsen af ”Energi På Tværs” med en fælles  
strategisk energiplan og et samlet investeringsoverblik er vigtigt 
for den grønne omstilling. Det er rammen forom, at hovedstadens 

kommuner og selskaber arbejder for at skabe et sammenhængende energi-
system baseret på vedvarende energi. Mange af de løsninger, der skal til, 
kan ikke laves inden for kommunegrænserne, men skal løses på regio-
nalt plan. Det kræver, at aktørerne på energiområdet fortsat sam-
les og bliver enige. Så fremtidige beslutninger om energiforsyning 
koordineres og bidrager til et intelligent samspil mellem systemerne, 
tager højde for kapaciteten, potentialer og modvirker suboptimering.
 
 

CHRISTIAN BRUHN RIEPER,  
VICEDIREKTØR, CENTER  
FOR REGIONAL UDVIKLING,  
REGION HOVEDSTADEN 

Det er et mål i den regionale 
vækst- og udviklingsstrategi 
(ReVUS), at hovedstadsre-

gionens el- og varmeforsyning skal være 
fossilfri i 2035. Det er et meget ambitiøst 
mål. Realiseringen af målet forudsætter, at 
region, kommuner og forsyningsselskaber 
samarbejder om strategisk energiplanlæg-
ning og koordination af fremtidige investe-
ringer i energisystemet. Dels for at opnå en 
omkostningseffektiv omstilling og dels for 
at undgå fejlinvesteringer. Energi går jo på 
tværs af administrative grænser, så der er 
tale om en regional udfordring, der kræver 
regionale løsninger. Det håber vi på, at vi 
finder sammen i dette projekt.
 
 

PER WULLF, ENERGICHEF, VESTFORBRÆNDING  
OG MEDLEM AF STYREGRUPPEN

Vestforbrænding deltager i det nye fælles projekt for at sikre fælles 
viden og målsætninger - herunder koordinerede investeringsplaner 
for udvikling og omstilling af energisystemerne på en økonomisk og 

teknisk optimal måde. Det er Vestforbrændings mål, at samarbejdet sikrer en fælles 
kurs blandt andet ved at projektet vil virke som et samarbejds- og dialogforum på 
tværs af forsyningsselskaber, kommuner og regionen. Vi forventer, at den  
kordinerede indsats vil føre til bedre løsninger med stort fokus på helheds- 
tænkning mellem de forskellige energisektorer.

 
 

LARS GULLEV, DIREKTØR, VEKS  
OG MEDLEM AF STYREGRUPPEN

Som fælleskommunalt 
fjernvarmeselskab ser VEKS 
- med interessentkommu-

ner i både Region Hovedstaden og Region 
Sjælland - fortsættelsen af Energi på Tværs 
som en forudsætning for, at den fremtidige 
strategiske energiplanlægning kan ske uden 
hensyntagen til kommune- og regionsgræn-
ser. Kun derved kan vi sikre, at de ressourcer, 
der lægges i den grønne omstilling, udnyt-
tes optimalt til gavn for såvel borgere som 
erhvervsliv.
 

 
 


