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I denne undersøgelse tegnes et billede af infrastrukturudviklingen i de største 
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CO2 Karbondioxid 

COP Forretningsplan 
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EAFRD Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 
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ECCC Edinburgh Climate Change Centre  

EEM Electricidade da Madeira  
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SAMMENDRAG 
I denne undersøgelse analyseres mulighederne for, at udviklingen af infrastruktur for 
vedvarende energi opfylder Europa 2020-strategiens mål med hovedvægt på det 
regionale/lokale niveau. Der tages hensyn både til investeringerne under 
samhørighedspolitikken på dette område til støtte for EU 2020-målene og virkningen af disse 
investeringer på regionernes socioøkonomiske udvikling. Ved en analyse af casestudier fra 
fem EU-regioner, hvor der produceres vedvarende energi, argumenteres i undersøgelsen for 
en integreret produktion af grøn energi gennem etablering af elnet, 
energioplagringsfaciliteter, intelligent energiinfrastruktur i husholdninger og virksomheder 
samt kraftvarmeværker. Der lægges vægt på at udvide den transnationale energiudveksling 
med særlig vægt på grænseoverskridende joint ventures mellem nabolande og udbygning af 
den transeuropæiske energiinfrastruktur. 

I overensstemmelse med regionalpolitikken som en hovedkomponent i EU 2020-strategien 
analyseres i undersøgelsen forskellige løsningsmodeller for støtte til udbygningen af de 
eksisterende net og etableringen af ny infrastruktur med det sigte at udnytte de vedvarende 
energikilders potentiale bedst muligt.  

Desuden undersøges det, hvorledes projekter vedrørende udvikling af regional infrastruktur 
for vedvarende energi finansieres i den nuværende programmeringsperiode for 
strukturfondene og i hvilket omfang og i hvilken kvalitet. 

EU's energimarkeder er i øjeblikket udsat for pres af politisk art, f.eks. afbrydelse af 
strømmen af naturgas fra Rusland, svingninger i prisen på fossilt brændstof og alvorlige 
vejrfænomener, der beskadiger de eksisterende strukturer og belaster energiforsyningen i 
perioder med ekstremt varmt og koldt vejr. Efter katastrofen på kernekraftværket Fukushima 
i Japan har de europæiske nationer også taget deres kerneenergiprogrammer op til fornyet 
overvejelse, og Tyskland har lukket sine syv ældste reaktorer. 

De trange finansielle vilkår siden 2008 som følge af den økonomiske krise har bidraget til et 
fald i energiforbruget og mindre villighed til at investere i rene energiteknologier. En positiv 
virkning har været et utilsigtet fald i CO2-emissionerne som følge af et vigende forbrug. 
Denne situation er imidlertid skrøbelig og kunne ende med en tilbagevenden til kul- og 
gasfyrede kraftværker. For at forhindre et sådant tilbageskridt er det nu, der skal 
argumenteres for investeringer i infrastrukturer for vedvarende energi frem for fossile 
brændstoffer trods større startomkostninger. EU's voksende afhængighed af importerede 
fossile brændstoffer og manglen på tilstrækkelige energioplagringsfaciliteter gør det sårbart 
over for kriser og regional konkurrence, da forskellen mellem EU's regioner er særlig udtalt i 
de stærkest udsatte områder. 

Man har i undersøgelsen indkredset tre hovedspørgsmål, hvad angår fremtidige 
energimarkeder: 

Utilstrækkelige investeringer i ny energikapacitet, hvilket resulterer i en aldrende 
infrastruktur og dermed en utilstrækkelig dækning af EU's energibehov. 

Svigtende leverancer af fossil energi (og sikkerhed): Da en stor del af verdens 
energikilder og energireserver er beliggende uden for EU, kunne transportproblemer samt 
politiske og finansielle spørgsmål tilsammen udgør en hindring for forsyningerne af fossilt 
brændstof. 

Efterspørgslen i spidsbelastningsperioder (og sikkerhed) bliver et problem i perioder 
med stadig hyppigere forekomst af ekstremt vejr, hvilket i høj grad belaster 
energiforsyningen. 
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Hovedmålene i EU's nuværende energipolitik er forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og 
bæredygtighed. For at opfylde disse mål har EU anlagt en dereguleringspolitik for at styrke 
konkurrenceevnen og dermed sikre forbrugeren lavere priser og for at samle fragmenterede 
regionale markeder i en fælleseuropæisk energiforsyning af hensyn til sikkerheden. Ved at 
tilstræbe en samlet reduktion i forbruget af fossilt brændstof opnås en dobbelt fordel i form 
af lavere CO2-emissioner og mindre afhængighed af eksterne leverandører af fossile 
brændstoffer, hvilket tilgodeser målsætningerne både for bæredygtighed og 
forsyningssikkerhed.  

Fossil energi vil blive erstattet af vedvarende energikilder i form af vind, biobrændstoffer og 
sol, der kan udnyttes på EU's område gennem offshoreanlæg. 

Desuden går de såkaldte "20-20-20-mål", som skal opfyldes inden 2020, ud på, at 
drivhusgasemissionerne nedbringes med 20 % i forhold til 1990, at vedvarende energikilder 
(VE) leverer 20 % af den energi, der forbruges i EU, og at energiforbruget nedsættes med 
20 % i forhold til et tilsvarende scenarie, hvor der ikke er truffet nogen tiltag i retning af 
bæredygtighed. 

Gennemførelsen af tiltag vedrørende vedvarende energi og foranstaltninger til forbedring af 
energieffektiviteten henhører på nuværende tidspunkt under de enkelte medlemsstaters 
virksomhedsområde, og der findes ingen fuld EU-dækkende lovgivning. Medlemsstaterne får 
udstukket specifikke mål, men Kommissionen fremsætter forslag til politikken på EU-plan for 
at fremskynde udviklingen og sikre integrerede markeder. Kommissionen har foreslået 
forskellige midler til realisering af et energieffektivt Europa, herunder navnlig forbedring af 
effektiviteten i den stort set uudnyttede bygge- og transportsektor, såsom krav om en mere 
udbredt anvendelse af miljøvenligt design og en infrastruktur for elbiler.  

Kommissionen mener, at den nuværende energiinfrastruktur er utilstrækkelig til at forbinde 
og servicere hele Europa og erkender, hvilke udfordringer der er forbundet med at afhjælpe 
dette både for den private sektor og de nationale regeringer. Den foreslår derfor, at der 
indføres top-down-direktiver på EU-plan med henblik på en fyldestgørende modernisering og 
sammenkobling af de nationale energinet med et indre marked som det endelige mål. Da 
outputtet af mange vedvarende energikilder (VE) svinger afhængig af vejrmønstrene kunne 
en godt sammenkoblet infrastruktur afværge fremtidige kriser gennem optrapning af 
forsyningerne, som gnidningsløst kan transporteres gennem det europæiske energinet. 
Supplerende foranstaltninger såsom "intelligente målere", der på gennemsigtig vis oplyser 
forbrugerne om deres energiforbrug, kunne være endeligt installeret i 80 % af alle 
husholdninger i EU inden 2020. 

Regionalpolitikken spiller en vigtig rolle i denne sammenhæng. Men selv om vedvarende 
energiformer modtager en forholdsvis større støtte fra Den Europæiske Fond for Regional 
Udvikling (EFRU) end konventionel el, udgør den samlede andel af støtten til infrastruktur for 
vedvarende energi i forhold til det samlede budget og det samlede EU-bidrag kun 4 % af det 
samlede EFRU-bidrag, som er budgetteret for 2007-2013. Den forholdsvis større støtte til 
landene i det sydlige og østlige Europa afspejler geografisk samhørighedspolitikkens rolle for 
infrastrukturinvesteringerne, hvor de central- og nordeuropæiske lande modtager mindst 
støtte til infrastruktur for vedvarende energi. Samlet set er EFRU-støtten på dette område 
forholdsvis lav, specielt støtten til investeringer i energinet. 

De to største EU-samfinansierede direkte finansieringskilder for støtte og fremme af 
energieffektivitet og vedvarende energi udgøres af programmet Intelligent Energi i Europa 
(IEE) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). IEE-
programmet finansierer individuelle projekter baseret på forslagsindkaldelse, og ELFUL 
støtter primært biomasseenergi i tilknytning til landbrugsproduktion. Begge kilder bidrager 
imidlertid kun med forholdsvis ubetydelige beløb i det større billede. Der kan opnås 
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supplerende støtte gennem en lang række programmer, såsom Jaspersinitiativet (fælles 
assistance til projekter i de europæiske regioner), Jeremieinitiativet (fælleseuropæiske midler 
til mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder), Jessicainitiativet (fælles 
europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder) og kilder som f.eks. Den 
Europæiske Investeringsbank (EIB). 

CASESTUDIER 

Ni regioner blev udvalgt som casestudier og analyseret med udgangspunkt i de eksisterende 
og fremtidige foranstaltninger vedrørende infrastruktur for bæredygtig energi og disses 
positive indvirkning på den økonomiske og territoriale udvikling.  Følgende emner blev taget 
op i hvert af casestudierne:  

 Kompatibilitet, komplementaritet og effektivitet, hvad angår støtten fra EU's 
regionalfonde til denne infrastruktur. 

 Ansvarsfordelingen mellem de forskellige aktører, der er involveret i etableringen 
af infrastrukturen og håndteringen af støtten (flerniveaustyring). 

 Investeringernes indvirkning på den økonomiske, sociale og territoriale 
udvikling. 

Der blev valgt to lokaliteter i Østrig, som havde gennemført en lang række vellykkede 
aktiviteter i tilknytning til anvendelsen af vedvarende energi. Güssing i Burgenland og 
Vöckla-Agar i Oberösterreich repræsenterer forskellige økonomiske, geografiske og 
historiske regioner i landet, og anvendelsen af vedvarende energi i de to lokaliteter har ikke 
udmøntet sig i samme grad af succes. Güssing er det bedste praktiske eksempel på 
omdannelse af et tidligere fattigt udkantområde med dystre fremtidsudsigter til en model for 
bæredygtighed, hvor hele energiproduktionen kommer fra vedvarende energikilder. 
Energiproduktionen sker her på basis af en blanding af lokal biomasseenergi, solenergi og 
solcelleenergi, og 27 decentrale kraftværker i Güssingområdet producerer i dag tilstrækkelig 
overskudsenergi til at skabe et udbytte, som kan reinvesteres i finansieringen af vedvarende 
energikilder.  

Modsætningsvis er Vöckla-Agar beliggende i et rigt industriområde tæt på store økonomiske 
centre. Strategien omfatter i dette tilfælde et teknologicenter, som fremmer innovative 
iværksætteraktiviteter inden for bæredygtighed og formidling af idéer vedrørende 
energieffektivitet, men man har endnu ikke opfyldt egne effektivitetsmål for at blive et 
modelområde. Som i Güssing er målet her ikke kun at gøre energisystemet bæredygtigt, 
men også at støtte den lokale økonomi, bevare så meget merværdi i området som muligt, 
sikre eksisterende og skabe nye arbejdspladser og beskytte landbrugernes livsgrundlag. 
Strategien i Vöckla-Ager er at arbejde på tværs af sektorerne og bevare diversiteten. 

Madeira og Azorerne i Portugal møder særlige udfordringer som isolerede øområder med 
uens befolkningsfordeling og økonomisk situation. Med en fjern beliggenhed langt fra store 
befolkningscentre er der kun begrænset adgang til interne energimarkeder, og områderne 
må afholde store udgifter til transport af fossilt brændstof eller selv producere energi. 
Madeira anvender vandkraft, vindenergi, energi fra affaldsforbrænding og solcelleenergi, som 
i vidt omfang er blevet samfinansieret af EFRU. Socorridoskraftværket har kapacitet til at 
oplagre energi i perioder med lav belastning og dermed forbedre øernes energieffektivitet. 
Azorerne har et stort uudnyttet potentiale for vedvarende energi, især geotermisk energi på 
grund af sin beliggenhed ved en brudlinje. To geotermiske anlæg leverer 40 % af Azorernes 
energi, og der produceres også vindenergi og vandkraft i øområdet. I perioden 2000-2007 
var Azorerne en af de mest energieffektive regioner i EU. I begge områder er der iværksat en 
række initiativer med det formål at udforske og udvide anvendelsen af vedvarende 
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energikilder og udvikle nye former for energiproduktion (f.eks. bølge-, tidevands- og 
brintenergi). Disse øer har modtaget mere støtte fra EU-finansieringsinitiativer end 
områderne i de øvrige omhandlede casestudier, en støtte, der har spillet en væsentlig rolle 
ved udviklingen af kapaciteten ved produktion af vedvarende energi.  

Rumænien anlægger en centraliseret tilgang til regionalpolitikken, hvorfor der ikke blev 
udvalgt nogen bestemt region i landet som genstand for et casestudie. Selv om landet har et 
fuldt dækkende elnet, er dettes aldrende infrastruktur (hvoraf 30 % blev etableret i 
1960'erne) årsag til store tab i energiforsyningskæderne, som aggraveres af en stadig større 
efterspørgsel fra den spirende økonomi. Der er imidlertid et stort potentiale for vedvarende 
energikilder, hovedsagelig i form af energi fra fast biomasse, vandkraft, geotermisk energi og 
vindenergi, sidstnævnte især på Sortehavskysten og i bjergrige områder. EU har opstillet et 
mål på 24 % for vedvarende energis andel af energiproduktionen i Rumænien inden 2020, 
men har også afdækket store investeringsbehov og høje driftsomkostninger som de største 
hindringer for en vellykket opfyldelse af målsætningen om en øget produktionskapacitet. 
Som ny medlemsstat har Rumænien kun ringe erfaring med EU-midler og investerer på 
nuværende tidspunkt kun meget lidt i vedvarende energi, hvilket imidlertid kan ændre sig i 
den nærmeste fremtid.  

Sverige peger på det nordligste Sverige som et område, der rummer eksempler på god 
praksis og et uudnyttet potentiale. Det er et tyndt befolket område med gunstige 
naturressourcer for vandkraft, vind- og bioenergi. Det store forhåndenværende areal og 
manglende konkurrerende interesser skaber udmærkede betingelser for energiudnyttelse, og 
området har allerede produceret vandkraft i mere end 100 år. Sådanne anlæg producerer på 
landsplan 50 % af Sveriges energi. Det nordligste Sveriges produktion af varme, biogas, 
vindenergi, raffinerede brændstoffer og biomasseenergi kunne øges væsentligt, men dette 
møder hindringer såsom flaskehalse i det nationale net som følge af områdets afsides 
beliggenhed og mangel på infrastruktur til håndtering af de store energimængder, der kunne 
produceres. Der er kun et ringe uudnyttet potentiale i det nuværende net, så dette bør 
udvides kraftigt i tilfælde af en øget produktion. Hertil kommer, at de lokale myndigheder 
udgør en hindring for en udbygning af nettet, da visse kommuner ikke anerkender 
vedvarende energi som en vækstindustri og endda fører en politik, der søger at begrænse 
denne energiform. Eftersom de lokale myndigheder har forholdsvis stor indflydelse i Sverige, 
kan det blive nødvendigt at gøre en indsats for at indføre kompensationsordninger eller 
fremhæve gode eksempler på, hvorledes en kommune eller en region kan drage fordel af 
investeringer i infrastruktur for vedvarende energi. 

I Det Forenede Kongerige tjener Skotland og Wales som casestudier, begge med et stort 
potentiale indenfor produktion af vedvarende energi, men på forskellige stadier med hensyn 
til infrastruktur. Programmet Irish-Scottish Links on Energy Study (ISLES) ser to 
offshorelokaliteter i Det Forenede Kongerige som hovedaspiranter for udvikling af et enormt 
offshorenet til udnyttelse af vind-, tidevands- og bølgeenergi, nemlig Northern Concept i 
skotsk farvand og Southern Concept ved Wales' kyst. Da Skotland i øjeblikket råder over op 
til en fjerdedel af Europas offshore vind- og tidevandsenergiressourcer, har regeringen 
opstillet ambitiøse mål for vedvarende energi, idet den håber at kunne udnytte denne 
omfattende ressource og positionere nationen som en af verdens førende inden for 
innovation, udvikling og udnyttelse af vedvarende energi. Mange af kraftværkerne er 
beliggende i udkantområder og modtager strukturfondsstøtte. Som led i sin strategierklæring 
"Energy Policy Statement, A Low Carbon Revolution" forventer Wales, at fordoblingen af den 
nuværende elproduktion vil stamme fra vedvarende energikilder inden 2025, herunder 40 % 
fra havenergi, en tredjedel fra vindenergi og resten fra bæredygtig biomasseenergi eller 
mindre projekter, der udnytter vindenergi, solenergi, vandkraft eller endogen biomasse. På 
nuværende tidspunkt mangler Wales dog stadig tilstrækkelig onshore netkapacitet, og 
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flerniveaustyringen har skabt enorme hindringer for udbredelsen af vedvarende energi som 
følge af forsinkelser med hensyn til tilslutningen af vindprojekter til et onshorenet. 

Der er i denne undersøgelse blevet rejst "centrale spørgsmål", der indgik i mandatet, og der 
er med udgangspunkt i resultaterne af analysen gjort forsøg på at besvare disse:  

 Hvilken regional infrastruktur er nødvendig for at øge anvendelsen af 
vedvarende energi? 

Der vil være behov for en infrastrukturmiks på regionalt plan for at udbrede anvendelsen af 
vedvarende energi. Den enkelte regions stærke sider (f.eks. vindkraft, biomasseenergi og 
geotermisk energi) bør kortlægges og udnyttes bedst muligt, en proces, der er godt på vej, 
således som det fremgår af casestudieregionerne. For at afhjælpe ubalancen i de 
forhåndenværende vedvarende energikilder i EU bør netstrukturerne styrkes og integreres for 
at skabe et fælleseuropæisk energimarked, som er i stand til at transportere energien fra 
disse kilder til alle regioner. Intelligente net, som beskrevet i Kommissionens energiplan, vil 
være af særlig relevans i fremtiden. 

 Hvori består de nuværende hovedforanstaltninger til fremme af 
infrastruktur for vedvarende energi i EFRU-programmerne og i de 
nationale energiplaner for vedvarende energi, og er disse 
komplementære eller overlapper de hinanden? 

Det fremgår, at EFRU-støtten er meget beskeden, når det gælder investeringer i infrastruktur 
for vedvarende energi i den i denne undersøgelse anvendte betydning. Støtten ligger mere i 
produktionen af vedvarende energi og i energieffektivitetsforanstaltninger. Som følge af den 
gennemgående beskedne støtte til infrastruktur for bæredygtig energi er der ingen modstrid 
mellem EFRU-programmerne og de nationale planer for vedvarende energi. 

 Hvorfor har de samhørighedspolitiske investeringer i regional 
infrastruktur for vedvarende energi indtil videre været så træge? 

Det fremgår, at infrastruktur for vedvarende energi er særlig vanskelig at finansiere, 
eftersom der kun er få incitamenter for private investorer, og den administrative opbygning i 
mange medlemsstater involverer flere administrative niveauer og offentlige instanser i 
energipolitikken, hvilket medfører enorme friktionstab for finansieringsstrategierne og 
resulterer i unødvendigt høje transaktionsomkostninger for modtagerne af midlerne. Erfaring 
og knowhow ved forvaltningen af EU-midler er en væsentlig forudsætning for at sikre den 
rette udnyttelse af midlerne, og problemerne med allokeringen af midler til de rette 
modtagere fremgår klart af casestudiet vedrørende Rumænien. 

 Hvorledes kunne regionale og nationale interessenter anspores til at 
investere mere i infrastruktur for vedvarende energi? 

De største hindringer for mere støtte fra EFRU er komplekse markedsforhold og retlige 
rammer, som er hovedgrundene til forsøgene på at liberalisere EU's energimarked. Disse 
forsøg har dog indtil videre ikke fremvist større resultater. Kommissionen, medlemsstaternes 
regeringer og myndighederne bør intensivere deres bestræbelser for at fjerne disse 
hindringer for at sætte mere skub i integreringen af det europæiske elnet og dermed 
forbedre forsyningssikkerheden. Et tættere samarbejde mellem de europæiske tekniske 
standardiseringsorganisationer ville gøre elstrømmen mere flydende, hvilket ville styrke 
solidariteten mellem landene i vanskelige perioder. De regionale/lokale investeringer burde 
følge integrerede planer, der fastlægges på forskellige nationale og europæiske politiske 
niveauer, hvilket betyder, at de nationale planer for vedvarende energi bør knyttes tættere 
og mere effektivt til EU's finansieringsstrategier for de enkelte lande. 
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 Hvad er forskellene medlemsstaterne imellem i denne sammenhæng, og 
hvad er årsagerne til de afdækkede problemer? 

Der blev kortlagt følgende forskelle: De overordnede styringsmekanismer for forvaltningen af 
regionalpolitikken og den territoriale udvikling afviger landene imellem, idet forbundsstaterne 
udviser højere friktionstab end de centraliserede stater. Energidistributionen på 
energimarkederne påvirkes af politiske tiltag; f.eks. kan besparelser hos de 
politikkontrollerede energileverandører hæmme udviklingen af forsyningssystemer for 
vedvarende energi. Nationale politiske prioriteringer kan også udgøre en hindring for 
investeringer i vedvarende energi i tilfælde, hvor finansieringen tidligere er kommet 
andetsteds fra. 

 Hvilken betydning har flerniveaustyring, delt forvaltning og offentlig-
private partnerskabers potentiale for investeringer i vedvarende energi? 

Indtil dato har flerniveaustyring mere udgjort en hindrende end en støttende faktor. De 
ekstra lag af bureaukrati skaber forsinkelser og forhindringer for gennemførelsen af projekter 
vedrørende vedvarende energi. 

 Hvilket potentiale frembyder grænseoverskridende samarbejde og 
makroregionale strategier for infrastrukturen for vedvarende energi? 

Grænseoverskridende energitransmission spiller en afgørende rolle for 
forsyningssikkerheden. Europa huser i kraft af de geografiske forhold mange lokaliteter, hvor 
to nationer begge kunne udnytte en naturressource effektivt, hvorved transnationale 
synergier kunne understøtte energiproduktionskapaciteten. Det fremgår af analysen, at 
nationale interesser stadig går forud. Store investeringer i højspændingsnettet er dog et 
skridt i den rigtige retning. 

 Hvorledes kan der opstilles prognoser for potentielle territoriale, sociale 
og økonomiske virkninger af vedvarende energi på regionernes 
udvikling  

Det er vanskeligt direkte at tilskrive investeringerne socioøkonomiske virkninger, men der 
kan konstateres positive virkninger på infrastrukturen for vedvarende energi – beskæftigelse, 
regional merværdi og nedbringelse af CO2-emissionerne – idet færre udgifter til fossile 
brændstoffer åbner mulighed for øgede offentlige udgifter til strukturer for socioøkonomisk 
udvikling og forbedringer i energiinfrastrukturen.  

For at tackle udfordringen i form af massiv industriel eloplagring er der blevet foreslået 
forskellige løsninger til forbedring af forsyningen af vedvarende energi, såsom "intelligente 
net", der ville kræve betydelige investeringer. Transmissions- og distributionstaksterne ville 
skulle omlægges (og øges) for at anspore netoperatørerne til at foretage de nødvendige 
investeringer. 

SÅRBARHED 

For at vurdere de fremtidige behov og støttens omfang er det nødvendigt at undersøge, hvor 
de territoriale behov begrunder en sådan støtte. Alle regioner i EU blev undersøgt for 
sårbarhedsindikatorer for evnen til at producere ny energi og udsathed for svigtende 
forsyninger af fossilt brændstof. Europa er stærkt afhængigt af fossile brændstoffer og 
importerer i øjeblikket 53,1 % af den primærenergi, der forbruges. Der er en klar skillelinje 
mellem Vesteuropa og Østeuropa, hvad angår sårbarhed over for svigtende forsyninger af 
fossil energi. De fleste regioner i Vesteuropa – med undtagelse af Irland – er forberedt på 
svigtende forsyninger af fossil energi, mens sårbarheden er over gennemsnittet i Østeuropa 
med Rumænien og de baltiske lande som de mest sårbare. Bruttonationalproduktet (BNP) pr. 
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indbygger er den drivende faktor for sårbarhed. Et højt BNP står for en høj tilpasningsevne i 
Vesteuropa i modsætning til et lavt BNP i Østeuropa og Irland. 

KONKLUSION 

Med hensyn til at anvende disse konstateringer til kortlægning af egnede regioner, hvor 
investeringerne i infrastruktur for vedvarende energi kan fremmes, kan man med fordel 
sammenligne sårbarhedskortene med Kommissionens plan for vedvarende energi. De 
europæiske regioner afviger indbyrdes, hvad angår egnethed for produktion af vedvarende 
energi, og navnlig hvad angår formerne for produktion af denne energiform, hvilket gør det 
nødvendigt at afbalancere udbud og efterspørgsel mellem og i regionerne, hvis man vil bane 
vejen for opfyldelsen af EU's energipolitiske mål og for mindre afhængighed af fossile 
brændstoffer. Regionalpolitikken er et vigtigt middel for en vellykket indsats på dette 
område, da der fremover vil blive brug for en mere regionaliseret tilgang til støtten til 
infrastruktur for vedvarende energi. 

Følgende hovedforudsætninger bør opfyldes for yderligere at kunne fremme udviklingen 
inden for vedvarende energi: 

Investeringerne bør øges på regionale stærke områder med hensyn til produktion 
af vedvarende energi – f.eks. vindenergipotentialet og solenergi i de sydlige regioner og 
biomasseenergi i skovrige regioner, hvor potentialet endnu ikke er fuldt udnyttet. 

Det vil være nødvendigt at sondre mellem "højteknologisk" vedvarende energi (kraft) 
og "lavteknologisk" vedvarende energi (varme) for at kunne sikre en mere effektiv 
anvendelse af disse energiformer. Det vil være nødvendigt mere præcist at klarlægge, hvilket 
energiudbud der dækker hvilken energiefterspørgsel. 

Indførelsen af intelligente netløsninger kombineret med TEN-højspændingsløsninger vil 
sikre en bedre distribution af den relativt værdifulde energi stammende fra el. Det vil være 
nødvendigt at fjerne hindringer, der beror på markedsstrukturen, for at sikre en gnidningsløs 
og effektiv udveksling på dette plan. 

De mest sårbare regioner, hvad angår svigtende energiforsyning og afhængighed af 
fossile brændstoffer, bør være mål for EU-støtte/national støtte for at afhjælpe disse 
sårbarheder på lang sigt. 

 

 

 

 


