
Energidebatten II
Invitation til

Energidebatten II er opfølgningen på det politiske debatmøde den 28. november 2014 i 
Silkeborg. Her bidrog 160 politikere, energiselskaber og fagpersoner fra de 19 kommuner og 
regionen til arbejdet med fælles strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland.

De 40 partnere bag samarbejdsprojektet ’midt.energistrategi’ er nu klar med deres anbefalinger 
til, hvordan energisystemet i Region Midtjylland som geografisk område bør udvikle sig frem mod 
2035. Partnerne er fagpersoner i de 19 kommuner og regionen samt lokale energiselskaber og 
energiaktører. 

Kom og hør Ditlev Engel indramme energiudfordringen. 

Kom og få inspiration fra tre lokale energiaktører, der har succes med at gøre det, som 
partnerskabet bag ’midt.energistrategi’ anbefaler, at vi skal gøre mere af i Region Midtjylland. 

Og deltag, når fem politikere drøfter, hvordan vi kommer videre med energiomstilling i Region 
Midtjylland.  

Det handler blandt andet om 750 nye store vindmøller på land, en satsning på biogas, mere 
halm og lokalt produceret flis til energi, flere varmepumper, mere overskudsvarme og sol i 
fjernvarmen og 20 % reduktion i varmeforbruget.    

Gevinsterne er jobs, bedre lokaløkonomi, begrænsning af  
CO2-udledningen og øget forsyningssikkerhed.

Jeg håber at se dig i Silkeborg den 5. oktober.

Venlig hilsen Bent Hansen,  
regionsrådsformand

Gl. Skovridergaard
Marienlundsvej 36
Silkeborg

5. oktober 2015
9:00 - 13:00

Mere om program, målgruppe og tilmelding 



Målgruppe::  

Politikere, chefer og klima/energi/

planlægningsmedarbejdere fra 

kommuner og regioner samt 

energiselskaber, videninstitutioner 

og andre energiaktører

08:30 Morgenbuffet og networking

09:00 Velkomst v. Bent Hansen, regionsrådsformand 

09:10 Energi som global udfordring og lokal forretningsmulighed  
 v. Ditlev Engel og Michael Zöllner, hhv. formand og erhvervskundedirektør i  
 Danmarks Grønne Investeringsfond

09:35 Præsentation af ’midt.energistrategi’ – de vigtigste pointer  
 v. Jørgen Olesen, PlanEnergi

10:00 Tre gange inspiration til handling 

• Horsens Bioenergi v. direktør Klaus D. Johansen

• Udvikling af fjernvarmen v. direktør Christian Niederbockstruck, Fjernvarme 
Horsens A.m.b.a

• Det samarbejdende elselskab v. direktør Jacob Møller, RAH A.m.b.a.

10:50 Pause og networking

11:20 Politisk paneldebat – hvordan kommer vi videre? 
 Fem politikere debatterer ’midt.energistrategi’  
 Søren Hermansen udfordrer panelet med skarpe spørgsmål - også fra salen 

12:15 Afrunding v. Bent Hansen, Regionsrådsformand

12:30 Frokost og tak for i dag

Energidebatten II

Program

5. oktober 2015
9:00 - 13:00

Ordstyrer Søren Hermansen, direktør, Samsø Energi akademi

Gratis adgang 
Tilmeld dig senest  

18. september 2015  
til britta.madsen@ru.rm.dk

http://harikke nogetlinkendnu.rm.dk
mailto:britta.madsen%40ru.rm.dk?subject=Tilmelding%20til%20Energidebatten
mailto:britta.madsen%40ru.rm.dk?subject=


Energidebatten II 5. oktober 2015
9:00 - 13:00

Tre gange inspiration til handling

Politisk panel

Nhe-
Horsens Bioenergi Aps

 � Biogas opgraderes til naturgasnettet  
i samarbejde med DONG ENERGY

 � Forarbejdet tog fem  år, ibrugtagning i 2014
 � Investering på 100 mio. kroner
 � Ejet af private investorer 

 
 
Elselskabet RAH A.m.b.a.

 � Samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune
 � Vindmølleplanlægning og elnets-udfordringer
 � Energioptimering af private huse
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �

 
 
Fjernvarme Horsens A.m.b.a 

 � Konvertering af ca. 10.000    
individuelle naturgaskunder til fjernvarme

 � Implementering af Horsens Kommunes 
strategiske energiplan

 � Samarbejde om store fjernvarmenet 
på tværs af grænser

 � Overskudsvarme fra industrien 

Erik Flyvholm (V) 
borgmester 
Lemvig Kommune

Jan Petersen (A) 
borgmester 
Norddjurs Kommune

Bent Hansen (A) 
regionsrådsformand 
Region Midtjylland

Torsten Nielsen (C) 
borgmester 

Viborg Kommune

Peder Chr. Kirkegaard (V) 
borgmester 
Skive Kommune


