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Kraftvarme
”Vores Energi” – Energi politik (Ny energiaftale 2012)
Med den nye regering, blev der sat fokus på at skabe en ny energi aftale, med fokus på vedvarende energi.
Fokus i arbejdet med at skabe en ny energipolitik er lagt på at kunne dække større dele af energiforbruget
med vedvarende energi, samt reducere det samlede energiforbrug i Danmark.
Arbejdet resulterede i at regeringen d. 22 marts i år indgik en energipolitisk aftale for perioden 2012 -2020.
Aftalen skaber sikre rammer for Danmarks energipolitiske retning i de kommende år, ligesom aftalen
tilvejebringer et grundlag for at foretage de nødvendige investeringer i vedvarende energi,
energieffektivitet, energisystemet og i forskning, udvikling og demonstration af ny grøn energiteknologi.
Energiaftalen i korte træk


Med energiaftalen er der sikret bred politisk opbakning til en ambitiøs grøn omstilling med fokus på
at spare på energien i hele samfundet og få mere vedvarende energi i form af flere vindmøller,
mere biogas og mere biomasse.



Med aftalen sikres 12 pct. reduktion af bruttoenergiforbruget i 2020 i forhold til 2006, godt 35 pct.
vedvarende energi i 2020 og lige knap 50 pct. vind i det danske elforbrug i 2020.



Aftalen er dermed en vigtig milepæl på vej til at omstille hele Danmarks energiforsyning (el, varme,
industri og transport) til vedvarende energi i 2050.



Initiativerne i aftalen skaber grøn vækst og beskæftigelse frem til 2020 og tager væsentligt hensyn
til virksomhedernes konkurrenceevne.



Aftalen rummer en lang række energipolitiske initiativer for perioden 2012 -2020, og parterne gør
løbende status. Inden udgangen af 2018 drøftes supplerende initiativer for perioden efter 2020.

Biogas
Der er sket fremskridt i biogas branchen, DONG kører et opgraderingsprojekt på Fredericia
Spildevandsanlæg hvor Fredericia leverer biogassen, og DONG opgraderer det til naturgas. Anlægget blev
indviet i september, og vi glæder os meget til at se det i eftermiddag.
Derudover er Maabjerg Bioenergy i Holstebro ved at bygge et bioenergianlæg, der vil fortrænge 50.000
tons CO2 når det er i drift. Vi ser frem til, at det står klart til besøg.

Foreningens aktiviteter
Foreningen har i årets løb afholdt 3 bestyrelsesmøder
Efterårets temadag blev afholdt hos Siemens Wind Power i Brande, hvor vi også fik et rigtig godt oplæg fra
EA Energianalyse A/S,
Der var fin tilslutning til mødet, og vi fik en rigtig god rundvisning hos Siemens.
Næste års aktiviteter
Foreningen vil i det kommende år fortsat arbejde for at kraftvarmesektoren placeres bedst muligt i
energisektoren, samt at der fortsat arbejdes på biogas-kraftvarme på markedsvilkår.
Derudover arbejde vi også på at rekruttere flere medlemmer til foreningen, for at øge mulighederne for
netværk på tværs af medlemmer og for at vi kan stå stærkere i høringssvar og i vores politiske respons.
Ang. efterårets temadag, tager vi gerne imod forslag.
Medlemmer
Vi har desværre i det forløbne år måtte sige farvel til et af vores medlemmer, Hans Kjellerup A/S , der valgte
at melde sig ud af foreningen.
Det er ærgerligt, men vi vil sige tak for indsatsen gennem tiden.
Vi siger også velkommen til et nyt medlem i foreningen: Danstoker, som er med i dag. Velkommen til
Carsten.

