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Administration
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Kommunale bygninger
• Kommunale bygninger varetager primært opgaven omkring vedligeholdelse af den 

udvendige klimaskærm, energibesparende foranstaltninger, samt konsulentopgaver på 

samtlige kommunale bygninger.

Den kommunale bygningsmasse udgør ca. 300.000 m2 etageareal fordelt på ca. 400 

bygninger.

• Opgaven med energibesparende foranstaltninger varetages primært af energileder og 

omfatter; energiregnskab og energiledelse på de kommunale bygninger, herunder 

indberetning til bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, projektledelse og –deltagelse på 

klima- og energiprojekter, nogle som direkte anlægsprojekter, andre i samarbejde med 

Teknik og Miljø og/eller Gate21, som fx: 

DIANA - DATA I ANVENDELSE: ENERGIEFFEKTIVISERINGER PÅ BAGGRUND AF ADFÆRDSRETTET 

KOMMUNIKATION  

FUTURE – FREMTIDENS INTELLIGENTE ENERGI- OG RESSOURCESYSTEM

DK2020 - 20 danske kommuner går forrest i kampen mod klimaudfordringerne
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Hvilken betydning har fleksibilitetsløsninger for 

den lokale varme- og energiplanlægning?

• For Lolland Kommune som helhed(industri, landbrug, erhverv, borgere, forsyninger 

og kommunen som virksomhed), samt partnerskaber som REEL, kunne 

betydningen af fleksibilitetsløsninger være ekstremt høj i relation til 

klimabelastningen, arbejdet med at reducere den og samtidig fremme udviklingen i 

kommunen. 

• I praksis er der ingen betydning, da der ikke er en energiplanlægger, som kan og 

skal arbejde med udvikling og samarbejde i Lolland Kommune, men udelukkende 

planlæggere i Teknik og Miljø, der udfører myndighedsarbejdet vedr. 

energiplanlægningen sammen med det øvrige planarbejde.
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Hvordan arbejdes der med energifleksibilitet i 

Lolland kommune? 

• Arbejdet med energifleksibilitet i kommunale bygninger foregår primært med hensyn 

til konverteringer af el- og olieopvarmede bygninger til varmepumper, i relation til 

projekterne FUTURE og DG STORE; med tilknyttede saltlagre. 

• Lolland Forsyning(varme) deltager i DG STORE.

• Elbiler og –busser er på vej ind.
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Hvorfor er energifleksibilitet vigtigt for Lolland 

kommune? Nedenstående billeder er lånt fra Miljørapport vedr. udskiftning af vindmøller Skodsebølle
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Hvad er kommunernes rolle i at udvikle et mere 

fleksibelt energisystem? 

• Kommunerne har ikke nogen direkte forpligtigelse.

• Kommunal strategisk energiplanlægning kan fremme omstilling til et mere fleksibelt 

energisystem, herunder sektorkobling imellem procesindustrier, el- og 

varmeforsyning.

• Kommunerne kan deltage i et samarbejde med EnerginetDanmark, der for nyligt har 

åbnet op, og nu har et mål om at samarbejde med kommunerne i forbindelse med 

planarbejdet.
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Energifleksibilitet som et borgernært emne i 

krydsfeltet mellem energi, jobs, stillestående 

vindmøller og NIMBY 

• Andelen af fuldtidsansatte på Lolland-Falster indenfor energiteknologier var i 2017 

på 590 eller 0,4%( 131.025 i hele Danmark) i.flg. Clean-Cluster/2019

• Traditionelt har der været opbakning til vindmøller på Lolland, ikke mindst fordi 

lollikkerne, til at starte med, selv var med i møllelaugene, derudover kunne møllerne 

placeres til gene for relativt få.

• I 2017, der var et godt ”vindår”, var de gennemsnitlige fuldlasttimer på landmøllerne 

under 2.500 timer, 2019 var mere ordinært, her var de gennemsnitlige fuldlasttimer 

oppe på ca. 3.400 timer. Medførende at NIMBY er stigende.


