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NYHEDSBREV FRA SEP NORD
Møde mellem BRN og SEN den 20/9 2019

Formålet med mødet var at præsentere
politikerne i BRN for de visioner, muligheder og udfordringer, som deltagerne i SEN
havde arbejdet sig frem til ved deres seneste møde. Der var oplæg fra hver af de
fire arbejdsgrupper: Transport, Forsyning,
Energianlæg og Erhverv.
Budskaberne fra SEN var mange, men det
vigtigste, som alle var enige om, var, at
der er behov for en sammenhængende og
langsigtet energistrategi på tværs af kommunegrænser og på tværs af sektorer, hvis
det skal lykkes at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2050.
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• Vi skal samarbejde bredt og udnytte
de særlige ressourcer og forhold,
som findes i regionen.
• Vi skal udnytte alle former for vedvarende energi, og også arbejde med
energilagring og omdannelse af overskudsenergi til andre energiformer.
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Efter oplæggene fik de fremmødte politikere mulighed for at diskutere oplæggene
med det strategiske energiråd, og der var
stor lyst til at tage ordet.
Flere fortalte, hvordan de i deres egne
kommuner allerede var nået langt. Eksempelvis i Frederikshavn, hvor det er aftalt
med erhvervsrådet, at der skal laves en
konkret, forpligtende strategi. Og i Aalborg
er der netop taget første spadestik til det,
der vil blive verdens største producent af
methanol-brændselsceller.

“Tiden er til konkret handling,
og det vil være en stor hjælp,
hvis det hurtigt kan lykkes at
blive enige om de 3-4 vigtigste ting at gå i gang med.”
Regionsrådsformand Ulla Astman

• Vi skal bruge mindre energi end vi gør
idag, ellers hænger det ikke sammen.
• Det er vigtigt at sikre lokal opbakning
og lokalt ejerskab til projekterne,
eksempelvis når der skal placeres
vindmøller eller energianlæg.
• Der er masser af grønne, nordjyske
arbejdspladser i projektet.
• Erhvervslivet og investorerne er klar,
men det er afgørende, at der er bred,
politisk opbakning til projektet, hvis det
skal være sikkert at investere.
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Vigtige pointer fra Strategisk Energiråd Nordjyllands oplæg:
• Der er behov for en sammenhængende og langsigtet energistrategi
på tværs af kommunegrænser og på
tværs af sektorer, hvis det skal lykkes
at gøre Nordjylland fossilfrit i 2050.
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Regionshuset i Aalborg dannede den 20.
september rammen for et længe ventet
møde mellem Business Region North Denmark (BRN) og Strategisk Energiråd Nordjylland (SEN). BRN’s bestyrelse består af
regionsrådsformanden og borgmestrene i
de 11 kommuner, og SEN består af energieksperter, embedsmænd og erhvervsfolk.
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Møde mellem BRN og SEN den 20/9 2019

Elnettet
tettenlE

SolvarmereliblESolvarmereliblE

Kr

æ

By

Biogas regaL Biogas regaL

fly

tr

Biomasse
essamoiB

ev

el
Vcin
dle

r

I løbet af de kommende måneder vil politikerne fra de 11 byråd, regionsrådet og
andre aktører få muligheden for at deltage
i workshops, hvor de mange muligheder i
projektet vil blive bearbejdet – alt sammen
som vigtige trædesten frem mod en ambitiøs vision for hele Nordjylland.
Hold øje med SEPNORD.dk for mere nyt.

Sådan laver vi grøn vækst i Nordjylland
(1,50 min)

“Det er nødvendigt, at regionen og vi i kommunerne går
forrest som rollemodeller, men det er utrolig vigtigt, at
også borgerne, erhvervslivet og forsyningsselskaberne
er med.”

Formand for BRN og borgmester i Jammerbugt Kommune,
Mogens Christen Gade.
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Det var dog også tydeligt, at flere af borgmestrene godt kunne genkende nogle af
de problemer, der kan opstå, når kommuner og forsyningsselskaber ikke tænker
helhedsorienteret. Blandt andet Arne Boelt,
borgmester i Hjørring Kommune, der opfordrede til, at politikerne hjælper hinanden
med at nedbryde de barrierer, der står i
vejen for de bedste løsninger.
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