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DET HANDLER OM uafhængighed af 
dyre, fossile brændsler. Fristen for 
kortlægning og information om frem-
tidige varmekilder er udløbet. Det 
handler mest af alt om, ’at uret tik-
ker’ og at flotte klima- og energi- 
målsætninger nu skal omsættes via 
handleplaner til resultater og fast-
holdelse af danske teknologifor-
spring. Aktører med ’færdigsyede  
lokalvarmeløsninger’ byder på mulig-
heder, hvor centrale tiltag ikke er  
aktuelle og/eller trækker for lange 
spor ud i fremtiden. Nye tariffer skal 
fremme VE-løsninger. Kort og godt: 
Et mylder af aktiviteter, der kræver 
politisk handlekraft, står lige for.

BAGGRUND, KRAV OM KLAR  
BESKED: En 5-års plan med indbyg-
get kommunal forpligtelse om at give 

klar besked, inden udgangen af 2022, 
om aktuelle og fremtidige varme- 
forsyningsmuligheder. Der skal også 
fremlægges kendte planer for udrul-
ning af fjernvarme og alternative  
opvarmningsformer til gas- og oliefyr 
– og en følgebeslutning om at have 
udrullet planen i hele Danmark  
inden 2028.

UNDER HOVEDOVERSKRIFTEN 
’Uret tikker: Kan hastigheden i den 
grønne energi-omstilling øges?’ sæt-
ter konferencedagen skarpt fokus på 
planens fremdrift og reelle alternati-
ver til årelange/manglende udsigter 
til kollektiv varmeforsyning til grøn 
energi og fjernvarme. Borgmestre, 
forskere, brancher, med flere peger 
på forudsætninger og snubletråde – 
den fælles konklusion er: Det haster.

DET KLARE MÅL Planen er at  
omstille til bæredygtig grøn energi, 
der er til at betale, markant hurti-
gere, end det sker i dag. Afhængighe-
den af fossile brændsler skal have en 
snarlig udløbsdato. Det handler om 
sikker, bæredygtig energi, der er til at 
betale!

De høje, grønne ambitioner sætter  
fokus på implementering og  
anvisning af infrastrukturløsninger. 
En ny, national energikrise-stab skal 
sikre udfasning af naturgas mest  
muligt, fjerne barrierer og sætte  
fart på opførsel af  solceller og  
vindmøller – og sikre udbygning af  
elnettet og et elnet, der kan følge 
med! Opgaven er defineret – hvordan 
når vi dertil?
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Mødeledelse, moderator:  
Frank Jensen, direktør, FrankJensenCph 

08:45 VELKOMMEN 
 Registrering og morgenkaffe 

09:00 INTRODUKTION OG VELKOMST
  Velkommen til Folketinget og GRØN, BILLIG OG SIKKER 

ENERGI TIL HELE DANMARK
  Lars Chr. Lilleholt (V), mødeansvarlig MF, tidligere minister  

og Steen Juul Thomsen, næstformand, Foreningen  
Decentral Energi

09:05  NY REGERING, NYT FOLKETING - NY KLIMA-,  
ENERGI- OG FORSYNINGSPOLITISK KURS?

  Rasmus Horn Langhoff (S), formand for Folketingets klima-, 
energi- og forsyningsudvalg 

09:20  URET TIKKER: KAN HASTIGHEDEN I DEN  
GRØNNE ENERGI-OMSTILLING ØGES?

  ’Danmark kan mere II’-plan, uafhængighed af  
russisk gas – status

  Fremtidens fossilfrie forsyningssikkerhed  
– planer og puljer

 Martin Hansen, vicedirektør, Energistyrelsen

 Kommunernes kortlægning og handleplaner
  Birgit Hansen, formand for KL’s Klima & Miljø udvalg,  

borgmester, Frederikshavn

10:00  URET TIKKER: KAN HASTIGHEDEN I DEN  
GRØNNE ENERGI-OMSTILLING ØGES?

  Frit valg af grøn energiløsning, løsninger, tid,  
ramme- og konkurrencevilkår

  Samspil: Samfund – forsynings- og kundeansvar
 Ulf Lund, direktør, Norlys

  Om valg af det billigste grønne brændsel og udfasning  
af det fossile.

 Frank Rosager, direktør, Biogas Danmark 

 Løsninger: VE, Varmepumper og energirenovering
 Troels Blicher Danielsen, adm. direktør, Tekniq Arbejdsgiverne

11:00 KAFFEPAUSE, NETVÆRK

11:15  URET TIKKER: KAN HASTIGHEDEN I DEN GRØNNE  
ENERGI-OMSTILLING ØGES? 

  Vi er godt i gang … centrale løsninger, valg og  
perspektiver

 Energistrategi Aarhus – grøn varme og energi 
  Ressourcer, sikkerhed og forsyning – uafhængig  

infrastruktur
 Bjarne Munk Jensen, adm. direktør, Kredsløb
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  Aktuelle konverteringer. Plan 2023-2028 inklusiv  
lokalvarme

 Jens Andersen, direktør, Næstved Fjernvarme

  Caretaker for varmeforsyning, samfundsansvar,  
ingen lades i stikken – Overskudsvarme, flis og  
lokalvarme

  Claus Nielsen, forretningsudviklingschef,  
DIN Forsyning, Esbjerg

  Tarifreform, der kan øge hastigheden i den  
grønne omstilling

  Marie Budtz Pedersen, Senior Manager, Energinet 

12:30 FROKOST I SNAPSTINGET

13:30  URET TIKKER: KAN HASTIGHEDEN I DEN  
GRØNNE ENERGI-OMSTILLING ØGES?

  Vi er godt i gang … decentrale løsninger, valg  
og perspektiver

 Færdigsyet lokalvarmeløsning, lige til døren
  Martin Brander, Senior Manager, Danfoss A/S og  

Lasse Thomsen, ansvarlig for udvikling og forskning,  
Energy Machines

 Byvarme med lokale kræfter
 Bjørk Paamand Olsen, varmechef, E-ON Danmark A/S

 Kollektiv varmeforsyning, også i landsbyer
 Søren Skjold, formand, Termonet DK

14:20  URET TIKKER: KAN HASTIGHEDEN I DEN GRØNNE  
ENERGI-OMSTILLING ØGES? 

              Fra mål til handling – og fastholdelse af danske positioner

  Om at sætte fart på det grønne Danmark og den  
grønne fjernvarme 

  Jesper Frost Rasmussen, formand, Dansk Fjernvarme 

 Lokal forankring og værdiskabelse af den grønne omstilling
 Steffen Damsgaard, formand, Landdistrikternes Fællesråd

  Grøn gas, grøn varme til 200.000 gaskunder  
om et år eller to – uden CO2-afgift?

 Ole Hvelplund, adm. direktør, Nature Energy Biogas

15:10 KAFFEPAUSE, NETVÆRK

15:20 POLITISK CAFÉ – DEBAT: 
 FREMME AF GRØN, BILLIG OG SIKKER ENERG … 
  Medlemmer af Folketingets klima-, energi- og  

forsyningsudvalg
 
16:10 TAK FOR I DAG – AFSLUTNING OG FORFRISKNINGER
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Foreningen Decentral Energi
Tinghusgade 43
5700 Svendborg

Tlf. 6617 1772
mail@decentralenergi.dk
www.decentralenergi.dk
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PRIS 
2.000 kr. ekskl. moms per deltager

Tilmelding
Tilmelding senest onsdag den 22. februar på  
www.decentralenergi.dk

Efter tilmeldingsfrist udløb refunderes  
deltagerafgiften ikke, dog kan pladsen i givet  
fald overdrages til en kollega.

Arrangører
Foreningen Decentral Energi og UdbudsMedia.dk 

Medarrangører

Danmark  
& Energien

Grøn, billig og sikker
– også i 

lokalområder

Målgruppe
Alle, der arbejder med energi- og klimaplaner, 
forskere, beslutningstagere, planlæggere og 

energieksperter, fremtrædende aktører i 
energiselskaberne, industrien, rådgivere samt 

regioner og kommuner.


