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NYHEDSBREV FRA SEP NORD
2. Møde i det Strategiske Energiråd i Nordjylland

Elnettet
tettenlE

Elnettet
tettenlE

SolvarmereliblESolvarmereliblE

Kr

æ

By

Biogas regaL Biogas regaL

fly

tr

po

Biomasse
essamoiB

el
Vcin
dle

r

Regionshuset i Aalborg lagde den 28.
august lokaler til det andet møde i det Strategiske Energiråd i Nordjylland (SEN).

te overskudsvarme fra virksomheder, og vi
skal udvikle løsninger til lagring eller omdannelse af overskudsenergi, fx vindstrøm.

30 erhvervsfolk, eksperter og kommunale
energi-medarbejdere var samlet for at producere input til det forestående møde med
politikerne i Business Region North (BRN)
den 20. September. På dette møde skal
der drøftes mulige scenarier og ambitioner
for Nordjyllands omstilling til vedvarende
energi, samt hvordan kommunerne, regionen og aktører sammen kan understøtte
denne omstilling.

Forsyning: I denne gruppe var budskabet, at vi skal sørge for at realisere det
potentiale, der er for at spare på energien.
Den billigste energi er den, vi slet ikke
behøver at producere, og hele projektet afhænger af, at vi også lykkes med at spare
på energien. Det er vigtigt, at der er gode
administrative rammer omkring etablering
af nye ordninger, så unødvendigt bureaukrati ikke spænder ben for udviklingen.

Deltagerne var inddelt i fire grupper:
Transport, Forsyning, Energianlæg og Erhverv, som hver skabte et “budskabspapir”
til politikerne i BRN.

Erhverv: Gruppen ser kæmpestore potentialer i bæredygtig energi i Nordjylland
- fx i form af nye Power to X-teknologier,
hvor overskudsenergi omdannes til andre,
mobile energiformer - men også i form af
mange tusinde årsværk på de nordjyske
virksomheder. Bæredygtighed er også et
større og større konkurrenceparameter,
og de nordjyske virksomheder vil stå
utrolig stærkt i den sammenhæng, hvis det
lykkes at gøre regionen selvforsynende
med vedvarende energi.

Et vigtigt, fælles budskab i alle fire grupper
var, at der er behov for en langsigtet og
helhedsorienteret planlægning på tværs
af hele regionen. Det er en nødvendighed,
hvis det skal lykkes at skabe de løsninger,
der skal til, hvis Nordjylland skal være fossilfrit i 2050.
Transport: Transportgruppen talte herudover om at udnytte de bæredygtige
energikilder til transport, som man allerede
nu kender til: brint, biobrændstof og el i et
SMART Nordjylland netværk. Det offentlige skal gå forrest, men omlægningen fra
sort til grøn vil også være mulig for mange
andre aktører Desuden skal vi blive bedre
til at udnytte vandveje til transport.
Energianlæg: I gruppen for energianlæg
var budskaberne, at der er store muligheder for at udnytte sol, vind og biomasse
i Nordjylland. Anlæggene skal placeres,
hvor det giver bedst mening, og de skal
etableres med så meget lokalt ejerskab
som muligt. Vi skal blive bedre til at udnyt-
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Hold øje med SEPNORD.dk for mere nyt.

Se også videoresumé (2,56 min)
fra mødet her.
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