UDTALELSE FRA SEP SØNDERJYLLANDS ADVISORY BOARD
SEP Sønderjyllands Advisory Board har afholdt sit tredje møde den 8. juni 2021, og har på mødet
især drøftet følgende to temaer:
1. Hvordan ser de to business cases ud, hvis der investeres i et sammenhængende
varmetransmissionsnet i Sønderjylland i forhold til Flensborg og TVIS-vinklerne?
2. Hvad bør SEP Sønderjylland arbejde videre med, og hvordan vurderes det foreløbige virke at
have været?
Advisory Boardet blev på mødet i januar 2021 introduceret til SEP Sønderjyllands arbejde med
beregningsmodellen udviklet af rådgiverfirmaet Added Values, hvor de håndholdte analyser og
foreløbige resultater blev fremlagt og drøftet i forhold til kapacitetsoptimering og udvalgte
scenarier. På mødet blev også SEP Sønderjyllands udfordringer med at søge og få anlægsstøtte i en
stor nok skala gennemgået, hvilket efterfølgende ikke viste sig muligt.
Advisory Boardet vurdering er, efter at have fået præsenteret business casene for både Flensborg
og TVIS-vinklerne, at tiden ikke er moden til at investere i et sammenhængende transmissionsnet,
da de store varmekilder ikke er til stede for nærværende. Og uden enten store varmekilder eller
anlægsstøtte i stor skala er investeringen ikke attraktiv.
Advisory Boardet vil gerne pege på, at de Sønderjyske kommuner de kommende år bør fortsætte
deres arbejde med at tiltrække andre store varmekilder som erstatning for den manglende
overskudsvarme fra de planlagte datacentre. Andre store varmekilder, såsom fx PtX eller
havvandsvarmepumper, vil efter Advisory Boardets vurdering kunne bidrage til, at en kommende
investering i et sammenhængende transmissionsnet kan blive attraktiv på et tidspunkt. Dette bør i
givet fald være koordineret i forhold til opdaterede kommunale varmeplaner.
Advisory Boardet glæder sig over, at SEP Sønderjylland i perioden fra april 2019 i væsentlig grad har
bidraget til opbygning af frugtbare og sammenhængende fora for vidensdeling og sparring om grøn
omstilling, både internt og på tværs mellem de fire ejerkommuner, og eksternt mellem de
sønderjyske fjernvarmeforsyninger og andre interessenter.
Advisory Boardet finder, at Sønderjylland som geografisk område, uanset at tiden for nærværende,
ikke er moden til at arbejde videre med at etablere et forpligtende strategisk partnerskab mellem
de sønderjyske interessenter, har brug for, at der på energiområdet fastholdes en organisation, hvor
der fortsat tænkes på tværs af sektorer, forsyningsarter og kommunegrænser. Dette vil ikke mindst
være relevant i forhold til den forventede generelle direkte og indirekte elektrificering af samfundet.

Afslutningsvis er det Advisory Boardets forventning, at kompleksiteten i de beslutninger, der skal
træffes i de fire ejerkommuner i de kommende år, grundet det tempo den grønne omstilling skal
gennemføres i, vil være stigende og svær at løfte som enkeltkommune.
Under alle omstændigheder, vil det være relevant, at arbejdet med de analyser, som Region
Syddanmark, har bevilget midler til, gennemføres og afrapporteres til Advisory Boardet. Dertil
kommer behovet for tværgående viden og drøftelser på hele energiområdet, som løbende input til
det politiske niveau. Såfremt Advisory Boardet ønskes involveret i et videre forløb, vil det være
relevant med et opdateret og ajourført kommissorium for arbejdet.
Udtalelsen er slutredigeret af Jørgen G. Jørgensen, moderator for drøftelserne, 8. juni 2021.

SEP Sønderjylland
SEP Sønderjylland er et fælleskommunalt sekretariat, der arbejder med grøn og bæredygtig
omstilling af Sønderjyllands energisystem.
SEP Sønderjylland er etableret d. 1. januar 2019, af de fire sønderjyske kommuner: Haderslev,
Tønder, Sønderborg og Aabenraa, i samarbejde med SYDENERGIfonden.
De fire kommuner og SYDENERGIfonden har foreløbigt aftalt, at samarbejdet løber frem til
udgangen af 2022.
Driften og aktiviteterne i sekretariatet er baseret på midler fra de fire ejerkommuner,
SYDENERGIfonden samt projektmidler fra Region Syddanmark.
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