Grøn udvikling

Energibyen Skive skaber ny
grøn erhvervsudvikling
Udfordringen
Skive Kommune har i mange år været optaget af den grønne omstilling.
Allerede i 70’erne blev verdens første lavenergihuse opført og i 00’erne blev
Skive årets CO2-kommune. Derfor var det også nærliggende, at kommunen i
2008 blev udpeget til energiby af daværende klimaminister Connie Hedegaard,
til at være en af de mønsterbyer, der skulle inspirere under klimatopmødet i
2009.
Med den fine titel i hånden besluttede politikerne i Skive Kommune derfor at
etablere et særligt team i kommunen under navnet Energibyen Skive. Teamet
fik til formål at udvikle projekter, der skal være med til at skabe en bæredygtig
kommune og samtidig lave erhvervsudvikling. Det gælder blandt andet
projekter om el-delebiler, biogas, genbrug af byggematerialer og geotermi.
Et af de projekter som Energibyens medarbejdere satte i gang som noget af det
første var Energifonden Skive (nu kaldet Klimafonden). Fonden blev etableret
som et samarbejde mellem offentlige og private aktører bl.a. indenfor energi.
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Sammen med Energibyen satte fonden gang i etableringen af Greenlab Skive,
som er en grøn erhvervspark og kommunens flagskib.
De virksomheder, der etablerer sig i erhvervsparken bliver en del af en
symbiose, hvor overskudsenergi fra virksomhederne fx bliver brugt og der
produceres grøn energi. Der er i parken stort fokus på at tiltrække
virksomheder, som passer godt til hinanden, så de kan indgå i et cirkulært
netværk.
Flere universiteter og uddannelsesinstitutioner har været eller er involveret i
projekter i Greenlab Skive, og i februar 2022 etablerede DTU som det første
universitet en fysisk adresse i erhvervsparken.
Skive kommune har i dag en ambition om at reducere C02-udledningen med
70 pct. i 2030 og er også med i DK2020 projektet.

Løsningen
•

Etabler et udviklingsteam, der opererer som en selvstændig enhed uden at
være bundet af det kommunale bureaukrati.

•

Involver private aktører i arbejdet og giv dem beslutningskompetence. Fx. er
bestyrelsen for Klimafonden i høj grad private bestyrelsesmedlemmer
foruden borgmesteren, og det giver et klart fokus på forretningsudvikling.

•

Hav erhvervsudviklingen for øje, når der etableres projekter. Fx har et af
projekterne vedrørende genbrug af byggematerialer også resulteret i to nye
virksomheder.

•

Tænk i lokale partnerskaber. I Skive samarbejder Energibyen, Klimafonden,
Skive College, Greenlab, Vækstteamet og flere andre tæt sammen om nye
grønne initiativer.

Få inspiration
Se en dokumentarfilm om
Klimafonden og Greenlab Skive
her:
https://bit.ly/3AxkdEL

