ENERGIPOLITISK
KONFERENCE 2018
PÅ VEJ MOD ET NYT ENERGIFORLIG
Den samlede energisektor holder vejret, mens politikerne på Christiansborg
lægger an til et nyt energiforlig. For bliver det en aftale, hvor markedet skal
bestemme mest – eller en aftale, hvor politikerne sætter retningen?

STATUS PÅ 2017: DAMVAD SÆTTER FJERNVARMEN PÅ FORMEL
Fjernvarmen bidrager til både job, vækst, eksport, grøn omstilling og høj forsyningssikkerhed. Men
hvor meget? Få de nyeste tal og trends, når DAMVADs årlige rapport præsenteres.
Lars Hummelmose, direktør, DBDH
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
DIGITALISERING, TEKNOLOGIPAGT OG GRØNT VÆKST-TEAM
Tre områder der topper vækst- og erhvervsministerens dagsorden. Ambitionerne er høje og
Regeringen lægger op til, at Danmark bliver en vinder i den digitale omstilling. Den forventer at
nedsætte et vækstteam for energi- og miljøteknologi, der skal sætte kul under branchens vækst, bl.a.
gennem digitalisering. Er fjernvarmebranchen klar?
Brian Mikkelsen, Erhvervsminister (K)
HVAD BETYDER ET ENERGIFORLIG FOR DEN DANSKE ENERGIEKSPORT?
Hvad står højst på virksomhedernes ønskeseddel til politikerne bag det kommende energiforlig?
Kim Christensen, CEO, Logstor
MINIPANEL – DISKUSSION AF FJERNVARMENS SAMFUNDSBIDRAG
Lars Hummelmose, direktør, DBDH
Kim Mortensen, direktør, Dansk Fjernvarme
Kim Christensen, CEO, Logstor
HVILKE UDFORDRINGER SKAL ENERGIFORLIGET LØSE?
Et energiforlig lægger pejlemærkerne for mange års energipolitik. Men hvad er det for nogle
udfordringer, energipolitikken kigger ind i – og som energiforliget skal adressere?
Lars Christian Lilleholt, energi-, forsynings- og klimaminister
HVORDAN SKABER FJERNVARMESELSKABERNE ET STÆRKT HJEMMEMARKED?
Politikerne er enige om, at fjernvarmen er central i energisystemet. Men hvad mener
fjernvarmeselskaberne, politikerne skal løse med et nyt energiforlig, hvis fjernvarmen fortsat skal
spille den rolle?
Steen Thøgersen, driftsleder, Bramming Fjernvarme
Jesper Høstgaard-Jensen, vicedirektør, Aalborg Energikoncern
MINIPANEL – DISKUSSION AF HVAD DER DRIVER ENERGIPOLITIKKEN
Steen Thøgersen, driftsleder, Bramming Fjernvarme
Jesper Høstgaard-Jensen, vicedirektør, Aalborg Energikoncern
HVOR SKAL VI HEN?
I årtier har energipolitikken været præget af planlægning og fastsættelse af politiske mål. Men måske
er nye toner er på vej i energipolitikken! Markedet skal have større betydning, men er det nu også den
vej, de politiske vinde blæser?
Carsten Bach, energiordfører (LA)
Søren Egge Rasmussen, energiordfører (EL)
Thomas Danielsen, energiordfører (V)
HVORDAN FÅR VI KVINDER I ENERGISEKTOREN?
Der er aldrig kø til dametoiletterne på en energikonference, for kvinder udgør en forsvindende
lille andel af ledere og ansatte i energisektoren. Hvad skal der til for at gøre energisektoren mere
interessant for kvinder?
Jette Miller, direktør, De Frie Elselskaber
AFTENARRANGEMENT

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid:

21. marts kl. 13.30-17.30

Sted:

IDA Mødecenter Kalvebod Brygge 31, 1560 København V

Pris:

1.300 kroner for medlemmer af DBDH, FIF eller Dansk Fjernvarme,
1.800 kroner for ikke-medlemmer. 600 kroner for aftenarrangement inkl. vin

Tilmelding:

danskfjernvarme.dk/arrangementer/arrangementer/energipolitisk-konference-2018

Tilmeldingsfrist:

7. marts 2018

Hotel:

Ønsker du overnatning, kan vi anbefale at booke Tivoli Hotel eller Marriott
Hotel Copenhagen, da begge ligger i umiddelbar nærhed af IDA Mødecenter.

