
RUNDT OM GRØN 
OMSTILLING OG VÆKST  
I REGION SJÆLLAND

Projektet ’Fælles Regional Energiomstilling’ vil med-
virke til at realisere grøn omstilling og vækst i Region 
Sjælland. Projektet igangsætter en indsats blandt 
projektets deltagere for at omsætte investeringsstra-
tegier til handling og derigennem omstille det regio-
nale energisystem mod selvforsyning med vedvarende 
energi. Ved både at arbejde med at igangsætte og 
koordinere investeringer i energianlæg kan projektet 
medvirke til:
 
• at realisere de vækstpotentialer, der er kortlagt i  
 analysen ’Grøn vækst i Greater Copenhagen’  
 fra 2017 og derigennem skabe ny omsætning  
 og beskæftigelse.
 

• at sikre målopfyldelen for Region Sjællands  
 VE-målsætning i 2020.

• at bremse faldet i den regionale selvforsyning og  
 dermed den stigende afhængighed af importeret  
 energi.   
 
• at mobilisere finansiering i regionen fra blandt  
 andet nationale og europæiske fonde.

Projektet løber over to år fra januar 2018 til december 
2019.  Det er opdelt i fem arbejdspakker som vist i 
nedenstående figur. Arbejdspakke 1 og arbejdspakke 5 
er gennemgående for hele projektet.

FÆLLES REGIONAL
ENERGIOMSTILLING

Arbejdspakke 1: Projektledelse & administration

Arbejdspakke 2: 
Overblik over 

investeringsbehovet

Arbejdspakke 4: 
Mobilisering af 
investeringer

Arbejdspakke 3: 
Implementering af energianlæg

Arbejdspakke 5: Kommunikation & forankring
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1. En sammenfatning af forudsætninger,  
 målsætninger og kriterier for energiomstillingen  
 i Region Sjælland som forarbejde til et energi- 
 politisk charter. 

2. Et overblik over energianlæg, eksisterende planer  
 og ressourcegrundlag, der er repræsentative  
 for regionen. 

3. Specifikke investeringsplaner og -strategier med  
 de deltagende kommuner og forsyningsselskaber.

PROJEKTET SKAL RESULTERE I: 

4. Beslutningsoplæg om gennemførlighed for  
 energianlæg. 

5. Vurdering af finansieringsmuligheder for  
 projekterne som forarbejde for en række konkrete  
 EU-ansøgninger.

6. Bidrag til en omkostningseffektiv omstilling via  
 bred, politisk tilslutning til fælles, regional  
 energiomstilling. 

FAKTA OM PROJEKTET
TITEL: Fælles Regional Energiomstilling 

RESUME: Projektet skal medvirke til at re-
alisere Region Sjællands mål sætning om at 
opnå 40 procent vedvarende energi i 2020 
og til at formulere en ny langsigtet målsæt-
ning for den regionale energiomstilling.    

FORMÅL: Projektets formål er at give ener-
giaktørerne et overblik over behovet for 
investeringer i energisystemet og i forlæn-
gelse deraf formulere investeringsplaner 
for den enkelte kommunes energiaktører og 
forberede mobiliseringen af anlægsinveste-
ringer. 

FINANSIERING: Projektets samlede budget 
er på DKK 6,13 million. Projektet er finansie-
ret af Region Sjælland, forsyningsselskaber-
ne og kommunerne.

SAMARBEJDSPARTNERE: Gate 21 er pro-
jektleder med overordnet ansvar for projek-
tets gennemførelse. RUC er videnspartner 
og ansvarlig for det faglige indhold i leve-
rancerne. Region Sjælland er overordnet 
projektejer. Desuden deltager mindst 25 
energiaktører, heriblandt kommuner, forsy-
ningsselskaber og organisationer.

TIDSRAMME: 2018 – 2019.
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PROJEKTET ER STØTTET AF 


