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1 Fokus for gruppens arbejde
Åben Land gruppen har været samlet to gange og drøftet relevante problemstillinger for gruppens arbejde. Referater fra de to gruppemøder er inddraget i afgrænsningen af gruppens arbejdsområde.
Gruppen fokuserer på omstillingen af energiforsyningen i bygninger udenfor de store byer. Det
dækker både over frit liggende huse, klynger af huse og mindre byer med og uden kollektiv
forsyning.
Konkret foreslår vi, at gruppen overordnet arbejder med:
1. Fremtiden for regionens landområder
2. Udarbejdelse af et inspirationskatalog med vedvarende energiløsninger for energiforsyningen på landet
3. Fælles tværkommunal strategi og handlingsplan for den fremtidige energiforsyning af
regionens landområder

2 Strategi og analysefasen
I strategi- og analysefasen tager vi nogle indledende strategiovervejelser og igangsætter det
analysearbejde, der skal styrke vores arbejde med at udarbejde strategier og handlingsplaner
for udviklingen og energiforsyningen af regionens landområder.
Mødenumre nedenfor referer til procesfiguren side 1.

Møde nr. 2: Udbud og strategi, d. 23. april
Mødets fokus er primært afgrænsning af opgaven og indhold i udbud for Åben land. Dagsorden er udsendt.

Møde nr. 3: Landområdernes fremtid, d. 27. maj
I gruppen mener vi, at de generelle udviklingstendenser i høj grad sætter rammerne for den
fremtidige energiforsyning af regionens landområder.
Vi får derfor Aalborg Universitet (Jørgen Møller mf.) til at udarbejde et materiale om udviklingstendenserne for regionens landdistrikter og holde et inspirationsindlæg om de væsentligste udviklingstendenser, muligheder og udfordringer for regionens landdistrikter.
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Kortlægning
Aalborg Universitets kortlægning beskriver for regionens landdistrikter:
• Bosætning
• Boligpriser
• Boligstandard
• Erhvervsudvikling
Analysen foretages for 2013/2014 og fremskrives til 2020, 2035 og 2050 med udgangspunkt i
befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik eller lignende. Fremskrivningen af udviklingen illustreres gennem en række GIS-kort.
I forlængelse af den regionale fremskrivning illustreres det, hvilken betydning udviklingen vil få
for den fremtidige varmeforsyning i regionens landområder. Der tegnes en række kort med
udgangspunkt i AAUs varmeatlas (Bernd Møller).
Hvad er det reelle energibehov i regionens landområder i 2020, 2035 og 2050?
Debat om strategi for landområderne
I forlængelse af analysen inviterer vi Jørgen Møller (AAU) til at give et indlæg om mulige afviklings- og overlevelsesstrategier for regionens landområder.
Herefter drøfter vi i grupper, hvilken betydning udviklingstendenserne har for den fremtidige
energiforsyning i regionens landdistrikter i 2020, 2035 og 2050.

Inspirationskatalog for energiforsyning og -besparelser i landområder
For at kvalificere gruppens drøftelser vedrørende fremtidige løsninger for mindre byer og boliger i det åbne land udarbejdes et katalog med relevante løsninger for omstillingen med udgangspunkt i best practice. Kataloget omhandler de tekniske løsninger med fokus på, hvordan
de kan bringes ind i landdistrikternes fremtidige energiforsyning. I den forbindelse kortlægges
også de mest almindelige barrierer.
Udarbejdelsen af inspirationskataloget udbydes til en ekstern konsulent. Udkast til indhold i
konsulentarbejdet er nærmere beskrevet i vedlagte udkast til kravspecifikation.
Konsulenten afholder i alt to møder – et dialogmøde med fokusgruppen og en præsentation på
et fællesmøde for hele partnerskabet.
Møde nr. 4: Midtvejsmøde om inspirationskatalog, august 2014
Vi drøfter hvilken betydning de foreløbige caseeksempler i inspirationskataloget har for gruppens strategi for landområdernes udvikling.
Møde nr. 5: Præsentation af analyseresultater på fællesmøde, november 2014
På fællesmødet fremlægger vi vores analyseresultater og vores foreløbige strategi for energiforsyningen på landet for det samlede partnerskab.
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3 Strategi- og handlingsplan
I forlængelse af analysefasen udarbejder vi i fællesskab strategi og handlingsplan for den fremtidige energiforsyning i regionens landområder.

Møde nr. 7: Fokusgruppeseminar om strategi- og handlingsplan, jan. 2014
Når fokusgruppens analysearbejde ligger klar, afholdes et todages seminar.
Formålet med seminaret er:
• at drøfte resultater fra analysearbejdet
• at få konkret inspiration fra udvalgte cases
• at færdiggøre fokusgruppens strategi for 2020, 2035 og 2050
• at fastlægge punkter i handlingsplan frem mod 2020
• at målrette ideer til Region Midtjyllands kommende vækst- og udviklingsstrategi
• at skitsere projektidéer til fremme af planens realisering – både til gennemførelse lokalt og i bredere sammenhæng, eksempelvis med støtte fra EU’s Regionalfond
• at formulere anbefalinger til centrale aktører, herunder Regering og EU
Under seminaret arbejdes både i fællesskab og i mindre grupper der fokuserer på væsentlige
delelementer i strategi og handlingsplan for udvikling og energiforsyning i regionens landområder.

3.1 Udkast til sammenfatning
PlanEnergi udarbejder med udgangspunkt i gruppens arbejde et udkast til en sammenfatning
af status, perspektiver, strategier og handlingsplan for energiforsyningen på landet. Dette indgår sammen med de øvrige to gruppers arbejde i den endelige sammenfatning for projektet.
Møde nr. 8: Udkast til strategi og handlingsplan, marts 2014
Udkast til sammenfatning af fokusgruppens arbejde drøftes.
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