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Tak for jeres henvendelse vedrørende puljen for strategisk energiplanlægning i 

energiaftalen. 

Af den energipolit iske aftale af 22. marts 2012 fremgår, at der oprettes en pulje 

på samlet 19 mio. kr. til at f remme partnerskaber om strategisk energiplanlæg

ning. Puljen har som ét af sine formål at forbedre samspil let mellem statens, re

gionernes og kommunernes indsatser. Jeg finder, at samarbejdet mellem Regi 

on Hovedstaden og K K R Hovedstaden er interessant i denne sammenhæng. 

Puljen planlægges udmøntet som et initiativ, der yder t i lskud til at udvikle og af

prøve forsøg med strategisk energiplanlægning, der som hovedregel iværksæt

tes for en gruppe af kommuner. Der vil blive lagt vægt på, at puljen anvendes til 

at fremme tværkommunalt samarbejde. 

Jeg har det sidste år haft fornøjelsen at mødes med både jer og en række 

borgmestre fra andre dele af landet, hvor strategisk energiplanlægning er bragt 

op som emne. Der er fra bl.a. jeres side udtrykt ønske om, at man for at undgå 

at tabe momentum bør have mulighed for at forberede projekter og modtage til

sagn/afslag om at få del i puljen i indeværende kommunale valgperiode. Ener

gistyrelsen har derfor tilrettelagt en t idsplan, der t i lgodeser dette ønske. Der vil 

fra 1. marts frem til 1. juni i år være åbnet for en første ansøgningsrunde, hvor 

der vil blive givet et betinget t i lsagn til de udvalgte projekter d. 1. september. 

Der vil til efteråret blive en anden og sidste ansøgningsrunde for de projekter, 

der først får egenfinansieringen på plads i forbindelse med efterårets budgetaf

taler. Når F inansloven for 2014 er vedtaget, kan der sidst på året gives et ende

ligt t i lsagn fra statens s ide. Al le projekter planlægges at blive gennemført i et 

t idsmæssigt koordineret forløb i hele 2014 og i første halvår af 2015 med hen-
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blik på at opnå synergimæssige gevinster. I andet halvår af 2015 vil forsøgene 

blive evalueret. Energistyrelsen er i færd med at forberede den ansøgningsvej-

ledning, der skal danne grundlag for udarbejdelse og stil l ingtagen til indkomne 

ansøgninger. 

Som følge af energiaftalen udarbejdes en lang række nationale analyser af cen

trale dele af det samlede energisystem inden udgangen af 2013. Analyserne 

forventes samlet set at forbedre grundlaget for den strategiske energiplanlæg

ning i kommunerne. Det er hensigtsmæssigt, at d isse analyser er udarbejdet, 

før puljen træder i kraft. T i lsvarende er det hensigtsmæssigt, at Energistyrelsen 

i 2013 fortsætter arbejdet med at udarbejde vej ledningsmateriale, så ikke 

mindst de støttede projekter får det bedst mulige grundlag for at gennemføre 

planlægningsopgaverne. På den baggrund er der i energiaftalen forudsat, at der 

først vil være budgetmæssig mulighed for at udbetale ti lskud til strategisk ener

giplanlægning i kommunerne fra og med 2014. Jeg har ikke mulighed for at 

igangsætte forsøg med særlige foregangsprojekter i 2013, og jeg kan derfor 

desværre ikke imødekomme jeres ønske om at være foregangsregion før de øv

rige projekter. 

Resultatet af forsøgene under puljen vil blive formidlet til landets øvrige kom

muner. Jeg kan oplyse, at Energistyrelsen og KL netop har indgået en partner

skabsaftale, der bl.a. har til formål at varetage denne formidl ingsopgave. Endvi

dere vil Energistyrelsen og KL invitere alle interesserede aktører i hele landet til 

et partnerskabsmøde d. 25. februar 2013, hvor de detaljerede kriterier for at op

nå tilskud fra puljen bl.a. vil blive præsenteret. Jeg vil åbne mødet sammen med 

KL . 

Jeg ser frem til, at I f remsender en ansøgning til Energistyrelsen om at modtage 

tilskud fra puljen på de 19 mio. kr. 
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