
Partner
Intercommunale Leiedal (BE)

www.leiedal.be

Imog (BE)

www.imog.se

Jade University of  Applied Science (DE)

www.jade-hs.de

City of  Osterholz-Scharmbeck (DE)

www.osterholz-scharmbeck.de

County of  Osterholz (DE)

www.landkreis-osterholz.de 

REON AG (DE)

www.reon-ag.de 

U.A.N Municipal Environmental Campaign (DE)

www.uan.de

Green Network (DK)

www.greennetwork.dk 

Provincie Drenthe (NL)

www.drenthe.nl

Energikontor Sydost (SE)

www.energikontorsydost.se

EMC –  Energi- och Miljöcentrum (SE)

www.emcvarberg.se

Campus Varberg & Alexandersoninstitutet (SE)

www.alexandersonsinsitutet.se 

Aberdeen City Council (UK)

www.aberdeencity.gov.uk

Dundee College –  Construction and Built Environment 

Centre (UK)

www.dundeecollege.ac.uk 

Institute for the Study of  Science, Technology & Innovation 

(ISSTI), University of  Edinburgh (UK)

www.issti.ed.ac.uk

Kontakt

Jonas Möller Nielsen

Projektledare SEP

EMC

070-968 63 93

jonas.moller.nielsen@emcvarberg.se 

http://www.emcvarberg.se/nssep.asp 

Anja Nilsson

Projektledare SEP

Campus Varberg/Alexandersoninstitutet

076-787 74 38

anja.nilsson@alexandersoninstitutet.se 

http://www.alexandersoninstitutet.se/nssep

Magnus Falk

Projektledare

EMC

magnus.falk@emcvarberg.se 

Birgitta Lindström

Näringslivssamverkan

Campus Varberg

birgitta.lindstrom@campus.varberg.se 

Officiell hemsida

www.northseasep.eu

info@northseasep.eu

Ett projekt för lokala och regio-
nala aktörer i Nordsjöregionen



NS SEP ger er...

...möjlighet att träffa andra nätverk och aktörer i Halland 

som arbetar med energifrågor

...tillgång till ett internationellt kontaktnät inom nordsjöregi-

onen,

...tips och idéer till ökad energieffektivisering och högre 

energiproduktivitet,

...kunskap om trender om kommande energikrav, ny teknik, 

m.m.

Intryck och funderingar hittills
> Vad händer om tre år när Danmark inte läng-

re har egen naturgas för export?

> Är nedplöjning av "black carbon" d.v.s. träkol 

från träflis, i åkermarken en billigare och 

effektivare metod för koldioxidlagring än 

Vattenfalls CCS-metod?

> Enligt energinet.dk kommer det nuvarande 

elnätet att kollapsa redan vid en måttlig an-

vändning av elbilar. Innebär det att våra elnät 

måste byggas om inom tio år?

> Idag måste danska vindkraftsföretag betala 

företag för att använda deras överskottsel på 

grund av att Svenska kraftnät fortsätter att 

vägra släppa in överskottsel på det svenska 

nätet, samtidigt som svensk elintensiv indu-

stri går på knäna på grund av höga inhemska 

elpriser.

> I Storbritannien har man bara precis börjat 

att investera i fjärrvärme - här finns en stor 

marknad för svenska leverantörer av både 

utrustning och kunskap. Vem hinner först?

Samarbete över gränser för bättre 

energiplanering

Projektets fokus är de svårigheter som offentliga aktörer på 

lokal och regional nivå möter i arbetet med att stödja ut-

vecklingen av förnyelsebar energi och energieffektivitet. För 

att kunna bemöta dessa svårigheter behövs verktyg för 

energiplanering.

NSSEP är ett treårigt EU-projekt inom Interreg IVB –  

Nordsjöprogrammet, där Campus Varberg, Alexandersonin-

stitutet och Energi- och Miljöcentrum (EMC) deltar i ett 

partnerskap tillsammans med 13 andra partner från 6 

länder. Målet med projektet är att tillsammans bygga upp 

strukturer för effektiva regionala energistrategier. 

Projektet tar sin utgångspunkt i att minska kostnaderna för 

energianvändningen i Nordsjöregionen genom att ge utrym-

me åt alternativa energikällor. Genom att kommuner, städer 

och regioner samarbetar med den privata sektorn och 

universitet och högskola, kan alla resurser nyttjas på ett 

effektivt sätt och ett helhetsgrepp kan tas för att skapa 

hållbara regionala energistrategier.


