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Klimapartnerskabsaftale mellem Syddjurs Kommune og 
Varmeforsyningsselskaberne  

Baggrund  

Varmeforsyningen spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling af samfundet og vejen mod et klima-neutralt 
samfund. I Syddjurs er 46 % af varmeproduktion dækket af fjernvarme og 9 % af varmeforbruget er baseret 
på oliefyr og 7 % af elvarme, jf. Syddjurs Energiregnskab 2020. Den samlede CO2-udledning fra 
energiforbrug er reduceret med 54% fra 1990 til 2020, mens der er opnået en CO2-reduktion på 83 % 
indenfor individuel opvarmning, el- og varmeproduktion. Dette skyldes primært udbredelsen af fjernvarme, 
der fortrænger fossilt brændsel og el. 

Udbredelsen af fjernvarme er godt for klimaet, men også for lokal udvikling. Udbredelsen i Syddjurs skal 
fortsætte og samtidig skal der planlægges for de næste varmeløsninger, der udnytter lokalproduceret 
solvarme, overskudsvarme og grøn strøm. Det er vigtigt, at vi får alle med på den grønne omstilling og 
skaber muligheder, også i lokalsamfund uden for de eksisterende fjernvarmeområder.  

Klimapartnerskabet vil skabe en udviklende dialog mellem Syddjurs Kommune og 
varmeforsyningsselskaberne. Partnerskabet bygger på de eksisterende politikker og aftaler for området som 
f.eks. Byrådets Klimahandlingsplan 2021-2024, Kommuneplan 2020 og Varmeplan for Syddjurs 2012. 

Partnerskabet er en del af Syddjurs Kommunes bæredygtighedsindsats, hvor aktører fra civilsamfundet og 
virksomheder inviteres ind i partnerskaber. 

Begge parter ønsker at indgå et lokalt klimapartnerskab med fokus på, hvordan varmeforsyningsselskaberne 
og kommunen i samarbejde kan bidrage til at løse klimaudfordringerne på en måde, der samtidig 
understøtter en fremtid med grøn omstilling via vedvarende energiforsyning. 

Formål 

Partnerskabet skal danne rammen for dialog og samarbejde om varmeforsyningens grønne omstilling og 
implementering af Statens klimaudspil og ændrende vilkår for omstilling og reduktion. Parterne skal drøfte 
konkrete og administrative tiltag til at opnå drivhusgasreduktioner. Partnerne skal udnytte ny lovgivning og ny 
teknologi, samt mulighederne i kobling af varme- og energikilder i den grønne omstilling. 

Der skal fokuseres på de lokale muligheder for bæredygtige, udviklende og helhedsorienterede løsninger 
ved at sikre: 

 Helhedsorienteret planlægning for byudvikling med fjernvarmetilslutning 
 Planlægning for solenergi, vind og varmepumper 
 Revidering af gældende varmeplan  
 Information til borgere om mulig tilslutning og alternativer 
 Anvendelse af lokal biomasse og overskudsvarme, samt overskudsstrøm 
 Lokale samarbejdsmodeller for bl.a. bynære anlæg og varmepumper til lokal kobling af flere huse 
 Rådgivning og information til eksisterende forbrugere bl.a. om energioptimering 

 

Partnerskabet er gældende for 2022-2023 og skal derefter revideres. Partnerskabet vil på sigt kunne bidrage 
til at varmeforsyningen i Syddjurs fortsat går forrest ift. bæredygtig udvikling og omstilling.  

Konkrete mål for perioden 2022 - 2023 

Partnerskabet vil arbejde for følgende: 

 Revidering af Syddjurs Varmeplan 2012 ud fra Varmeplan Danmark 2021 og information til borgere 
 Afholdelse af en Energidag med information/ vejledning om tilskud, tilslutningsmuligheder mm. 
 Kortlægning af muligheder for overskudsvarme til genbrug i fjernvarme 

 Informere om muligheder for lokale fællesløsninger i mindre bysamfund 
 Synliggørelse af varmeforsyningens reduktionssti og målopfyldelse gradvist mod 2050 
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Der ønskes et tættere samarbejde mellem parterne indenfor mulighederne for lokale energifællesskaber og 
udbredelsen af lokalt produceret vedvarende energi. 
 
Til årsmødet gennemgår parterne årets handlinger og godkender en handleplan for det kommende år. 
Endvidere aftales det, at der afholdes møder med deltagelse fra kommunens andre klimapartnerskaber, hvor 
aktuelle lokale udfordringer og muligheder for kobling til landbruget og energisektoren drøftes.  

Det aftales, at der nedsættes en teknisk og administrativ arbejdsgruppe, der skal udvikle og revidere 
varmeplanen allerede i 2022. 

  

Aftalen er gældende fra  

Klimapartnerskabsaftalen mellem varmeværkers bestyrelser og Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, Syddjurs 
kommunen er godkendt d. 4. oktober 2022   

   
 

 


