PROGRAM

2022
ÅRETS ENERGIKONFERENCE
5. og 6. oktober, Fællessalen, CHRISTIANSBORG

Målgruppe
Alle, der arbejder med
energi- og klimaplaner,
beslutningstagere, forskere,
planlæggere og energieksperter,
fremtrædende aktører i
energiselskaberne, industrien,
rådgivere samt regioner
og kommuner.

Foto Lars Møller

Velkommen på Christiansborg, København

ONSDAG 5. OKTOBER 2022	

FÆLLESSALEN

MØDELEDELSE
Foreningen Decentral Energi/Jørgen G. Jørgensen

12.35 FØDEVARER & KLIMA OG MILJØ
Fødevareminister Rasmus Prehn (S)

08.45 VELKOMMEN
Registrering og morgenkaffe

12.50 FROKOST I SNAPSTINGET

09.00 INTRODUKTION OG VELKOMST
	Velkommen til Folketinget og Energipolitisk
Åbningsdebat 2022
	Mødeansvarlig MF Malte Larsen (S) og bestyrelsesformand
Tage Meltofte, Foreningen Decentral Energi
09.05 FORSYNINGER – KLIMA, ENERGI & GEOPOLITIK
	MF, formand for Det Udenrigspolitiske Nævn
Martin Lidegaard (RV)
09.25 DET NYE FOLKETINGSÅR 2022-2023;
	
K LIMA, ENERGI, FORSYNING – AFGIFTER – på 2030 kurs
Moderator: Henrik Høegh, formand, Biogas Danmark
MF Rasmus Helveg Petersen (RV)
	Formand for Folketingets klima-, energi- og
forsyningsudvalg
MF Anne Paulin (S)
Formand for Folketingets Skatteudvalg
MF Carsten Kissmeyer (V)
Energi- og forsyningsordfører
10.20	KLIMAAFGIFTER. DET GRØNNE SKATTETRYK
– GRØN SKATTEREFORM OG CO2-AFGIFT
Michael Svarer, professor ved Institut for Økonomi,
	Aarhus Universitet, formand, Ekspertgruppen for en
grøn skattereform
10.40 KAFFEPAUSE, NETVÆRK
10.55	FREMTIDENS ENERGI KOMMER FRA (1)…
FREMTIDENS SEKTORSAMSPIL
Key Note: Fremtidens sektorsamspil
Susanne Juhl, Bestyrelsesformand HOFOR
	•	Grøn omstilling kræver samarbejde, samtænkning
vs silotænkning - samtænkning af centraladministrationens arbejde med forsyningsselskabernes opgaver
Charles Nielsen, direktør, EWII
•	Hvad gør vi for at fremtidssikre el-nettet?
Carsten Bryder, adm. direktør i Netselskabet N1
11.50	FREMTIDENS ENERGI KOMMER FRA (2) …
ØGET EFFEKTIVITET OG NATIONALE RESSOURCER
EFFEKTIVITET. Mindre energiforbrug = mere klima,
sikkerhed og bedre økonomi
Bendt Bendtsen, formand for Synergi
	RESSOURCER. Danmarks energibalance mod 2030:
Er der synergi mellem klimapolitik og
sikkerhedspolitik?
Hans Henrik Lindboe, partner, Ea Energianalyse
AFGRØDER & RESTPRODUKTER. Biogas mv.
	Thor Gunnar Kofoed, Viceformand for Landbrug &
Fødevarer

13.45 FREMTIDENS ENERGI KOMMER FRA (3) …
AFFALDSENERGI: Omstilling energi/miljø, vi er klar...
Arne Boelt, formand Dansk Affaldsforening
	FORSYNING: Fossil uafhængighed.
Strategi: CO2-neutral varme
Direktør Jens Frederik Bastrup, Silkeborg Fjernvarme
	
SAMSPIL: Fremtidens forsyning – varmepumpernes
anvendelse både inden og udenfor varmeområder
Direktør Troels Blicher Danielsen, Tekniq
	FORBRUG: Energi- og klimainvesteringer for milliarder
Indlæg Salling Gruppen
14.40 POLITISK DEBAT: TEMA
15.10 KAFFEPAUSE
15.25	FREMTIDENS ENERGI KOMMER FRA (4) …
FJERNVARME FREMTIDER
Moderator: Kim Behnke, udviklingschef,
Dansk Fjernvarme
Kraftvarmekapacitet? – ny analyse!
Analysechef, Jesper Koch fra Grøn Energi
	Brændselsfri fjernvarme? – Varme, vand og spildevand
Fagleder Thomas Sørensen, DANVA
Datacentre
Direktør Henrik Hansen, Datacenter Industrien
PtX heat-anlæg
Næstformand Thea Larsen, Brintbranchen
	Bureaukratiet – afbureaukratisering af
fjernvarmesektoren – hvilke regler skal væk?
Vicedirektør, Martin Hansen, Energistyrelsen
Priser og forsyningskriser. Hvad har vi lært?
Direktør, Morten Abildgaard, Viborg Varme
Direktør Jan Strømvig, Odense Fjernvarme
16.45	FÆLLES DEBAT MED POLITIKERE OM FJERNVARMENS
OG KRAFTVARMENS FREMTID.
17.15	FORSYNING – GRØN DIGITALISERING OG
CYBER SIKKERHED
Indleder meddeles
17.45 AFSLUTNING OG FORFRISKNINGER/RUNDVISNING
19.00 AFTENARRANGEMENT

2022
ÅRETS ENERGIKONFERENCE
5. og 6. oktober, Fællessalen, CHRISTIANSBORG

TORSDAG 6. OKTOBER 2022 
MØDELEDELSE
Foreningen Decentral Energi/Jørgen G. Jørgensen

FÆLLESSALEN
11.15	TÅRNHØJE AMBITIONER – ENERGI- OG
KLIMAFYRTÅRNE
Grøn omstilling og nye teknologier
Direktør Glenda Napier, Energy Cluster Danmark

08.45 VELKOMMEN
Registrering og morgenkaffe
09.20 INTRODUKTION OG VELKOMST
	Velkommen til Energipolitisk Åbningsdebat 2022
	Bestyrelsesformand Tage Meltofte,
Foreningen Decentral Energi

	Kalundborg, forsyningsinnovation/byudvikling
sektorkobling er ikke for amatører
CEO Hans-Martin Friis Møller, Kalundborg Forsyning
Energilagring – aktuelle udsigter
CEO Ask Løvschall-Jensen, Hyme Energy

09.30 KEYNOTE- WAKE UP
Danmark – Europas elektriske supermagt
Kristian Jensen, CEO, Green Power Denmark

	CCS, hvordan? Styring, transport, anvendelsesmuligheder samt CO2-lagring til land og til vands
	Mikkel Krogsgaard Nissen, Sekretariatsleder,
C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen

10.00	SERVICEERHVERV KLIMA, INNOVATION –
ENERGI- OG ERHVERVSPOLITIK
Dansk klimabrand og energiforsyning i praksis
– klimatiltag, forsyning og energiregning
Adm. direktør Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv

	Den grønne omstilling af transportsektoren
– 2030-mål – til lands, til vands og i luften
Hvad er status?
Branchedirektør Karsten Lauritzen, DI Transport

Hvad betyder CO2 for største elforbruger i København
Indlæg aftalt
Fremtidens grønne energi
Jesper Beinov, Direktør, Dansk Gartneri

12.50 AFRUNDING & PERSPEKTIV
	
Minister for udviklingssamarbejde og minister for
nordisk samarbejde
Flemming Møller Mortensen, inviteret
Foreningen Decentral Energi
13.15 TAK FOR I ÅR
Bestyrelsesformand Tage Meltofte, Foreningen
Decentral Energi

11.00 PAUSE

Forfriskning og sandwich at køre hjem på

!

Praktisk info

TILMELDING
Tilmeld dig senest 1. september 2022 på
www.decentralenergi.dk/tilmeld
Tilmeldingen er bindende efter ”først til mølle”-princippet og bekræftes på mail i den rækkefølge tilmeldinger
modtages. Efter tilmeldingsfristens udløb refunderes
deltagerafgiften ikke, dog kan pladsen i givet fald
overdrages til en kollega.
DELTAGERAFGIFT (ekskl. moms):
Begge konferencedage
Konferencedag, 5. oktober
Konferencedag, 6. oktober
Aftenarrangement, 5. oktober

DKK
DKK
DKK
DKK

2.500
2.000
1.500
1.400

Alle medlemmer får 10 procent på de opstillede priser.

HOTELOVERNATNING
Ønskes overnatning skal man selv foretage reservation
på www.Cabinhotel.dk. Ved tilmelding til konferencen
fremsendes en kode, som kan anvendes under reservationen. Anvendes koden får man overnatningen til de
fremførte priser.
Captain Single Room inkl. morgenmad
DKK 770,00
Commodore Single Room inkl. morgenmad DKK 680,00
(priser er pr. nat ekskl. moms).
CABINN City Hotel
Mitchellsgade 14, 1568 København V
Bemærk: Eventuel parkering afregnes særskilt og
direkte med hotellet.

Foreningen Decentral Energi
Tinghusgade 43
5700 Svendborg

Tlf. 6617 1772
mail@decentralenergi.dk
www.decentralenergi.dk
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På arrangørernes vegne
Foreningen Decentral Energi
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”FREMTIDENS ENERGI KOMMER FRA … ” – ordene danner hovedoverskrift
på en række af konferencens sessioner. Her vil topaktører fra energisektoren, forsyningsselskaber, industri og erhvervsvirksomheder give solide bud
på sektorsamspil, øget effektivitet og nationale ressourcer, affaldsenergi,
fossil uafhængighed, milliardinvesteringer i grøn omstilling og fjernvarmens
fremtid. Programmet vil også rumme aktuelle og centrale indlæg i
Co2-afgiftsdebatten og præsentere fyrtårne med tårnhøje ambitioner
om teknologi, innovation og byudvikling.

VEL MØDT
– og velkommen på Christiansborg den 5. og 6. oktober 2022 .
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Vores ambition & målsætning – hele paletten rundt
Årets ENERGIPOLITISKE ÅBNINGSDEBAT har en klar ambition og målsætning
om at komme hele kompasset rundt med Christiansborg som samlingspunkt.
Som startskud til den kommende samling i Folketinget stiller en bred kreds
af landets mest fremtrædende energi- og klimaaktører beredvilligt op i et
ambitiøst program med masser af inspiration til det kommende travle folketingsår, hvor der skal disponeres og træffes beslutninger om fremtidens
energi- og klimaløsninger!

Årets debat er den 21. udgave af ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT, og
den løber traditionen tro af stablen med vedkommende og dagsaktuelle
præsentationer om fremtidens grønne infrastruktur, politiske prioriteringer, teknologi-satsninger, effektive energiløsninger og aktør-tiltag,
som skal realisere og fremme virkeliggørelsen af de politiske udspil.
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Det handler isoleret set ikke længere kun om energi og klima. I dag
er energi og klima storpolitik og dermed helt centrale elementer i alle
finans-, udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske dispositioner.
Regeringen og alle Folketingets partier indgik i 2018 en ny energiaftale
– en satsning på en grøn energirevolution og 70 procent reduktion af
drivhusgas-udledninger inden 2030. Ifølge aftalen skal det danske elforbrug
i 2030 dækkes af vedvarende energi. Hvor energien indtil da skal komme fra,
når verden ikke længere er, som den plejer, og forsyninger fra usikre områder
er stoppet, skal der tænkes både nyt og ambitiøst over for at sikre tilstrækkelige ressourcer. Det kræver betydelige omstillinger og mere biogas, udbygning af vedvarende energi, omstilling til el i industrien, og så skal boligernes
gasfyr skrottes. Uden energi og varsom klimafremfærd er der ingen samfundsvækst. Målet er uændret en klog, grøn omstilling, hvor også effektiv
energianvendelse spiller en helt central rolle.
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Vores dagsorden
Hvert år samler vi landets energi- og klimapolitiske beslutningstagere,
forskere og energieksperter, fremtrædende aktører i energiselskaberne, industrien, rådgivere samt regioner og kommuner. Det er aktører,
som alle er dedikerede og ser klimaforandringer og grønne energiløsninger, som tidens største emner.
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ENERGIPOLITISK
ÅBNINGSDEBAT 2022
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