Forpligtende netværk: Energi
Forhold

Beskrivelse

Formål

Netværkets overordnede mål er at understøtte den energipolitiske vision: Vi
ønsker en CO2-neutral kommune med forsyningssikkerhed og robusthed i
forhold til fremtidens energi. Vi vil med indsats i egen virksomhed vise vejen
frem og understøtte den lokale erhvervsudvikling.
Netværkets formål er at sikre implementering og gennemførelse af
handlinger i den strategiske energiplan, samt at Varde Kommunes indsats og
udbytte af forskellige eksterne samarbejder er optimalt.
I den sammenhæng er ELENA-projektet af særlig strategisk betydning.
Netværket evalueres en gang hvert år.

Ledelse og koordinering

Netværket ledes af Mette og Ivar, der har ansvaret for hhv. den strategiske
energiplan og ELENA-projektet.
Deltagerne i netværket sikrer:
• at informere om netværkets aktiviteter i egen organisation
• at indhente nødvendig viden fra egen organisation
• orientering / inddragelse af relevante samarbejdsparter, afdelinger,
ledelse og fagudvalg, hvor det er relevant
• en god kommunikation med det politiske niveau
• at skabe rammer for yderligere investeringer i energiforbedringer
Sekretær- og netværkskoordinator sikrer:
• mødeplanlægning – herunder fastlæggelse af mødetidspunkt og
kalenderreservation
• koordinering af emner til dagsorden samt udarbejder dagsorden
• at der udarbejdes referat af møderne

Deltagere

Deltagerne i netværket skal repræsentere de enheder, der har
berøringsflader med energioptimering.
Det drejer sig primært om følgende team, og forslag til deltagere:
Ejendom: Søren Rotbøl
Plan: Jørgen Mathiesen
Erhverv: Henrik Oxenvad
Miljø: Poul Sig Vadsholt
Teknik: Søren Jensen
Netværkskoordinator: Mona Hansen
Netværket er åbent forstået således, at netværket kan suppleres ad-hoc,
afhængig af, hvilket emner der er aktuelle og skal behandles. Afdelinger /
medlemmer fra andre dele af kommunen og eksterne samarbejdsparter kan
inddrages.

Netværket skal sikre en gensidig orientering udadtil.
Som eksempel på ekstern samarbejdspartner kan nævnes regionen,
sommerhusgrundejerforeninger, energileverandører m.m.

Temaer og aktiviteter

Tema for netværket er:
• Systematisk tilgang til implementering af den strategiske energiplan.
• Vidensdeling og eventuel koordinering af eksterne samarbejder.
• Afdækning af behov og muligheder for yderligere tiltag på
energiområdet.
Eksempler på temaer:
• Nedbringelse af energiforbrug i bygninger ved intelligent
energiforbrug.
• Erhvervsudvikling via energieffektiviseringer.

Økonomi og ressourcer

Sag 14-1093
Dok 38627-14

Varde Kommune har valgt, at der over 4 år skal investeres op til 120 mio. kr. i
energirenoveringsprojekter, hvor princip for investering er, at sparede
udgifter til energi anvendes til nedbetaling af den gæld, der er oparbejdet
ved at investere i energioptimering.

