
Omstilling til vedvarende energi til 2030 
 
Christiansborg, København, mandag d. 27/9 kl. 13-17 
 
Dagen før Klimakommissionen afslører sine forslag til et CO2-neutralt Danmark, stiller 
VedvarendeEnergi (RenewableEnergy) spørgsmålet: Kan vi opnå, at Danmark bliver fri for olie, 
kul og gas allerede om 20 år?  
 
En omstilling på 20 år kan lyde drastisk; men mulighederne er der, hvis der satses målrettet på 
energibesparelser og vedvarende energi. Det behøver langt fra at være dyrere end at fortsætte som 
hidtil. Tværtimod viser nye analyser, at det bliver det mest økonomiske. 
VedvarendeEnergi har indbudt eksperter, politikere og energibranchen til at deltage i diskussionen. 
Mød op og bliv klædt på til efterårets debat om Danmarks energifremtider – du kan selv være med i 
debatten.  

 
Program 

Hvorfor en omstilling: 
• det globale klima (Katrine Krogh Andersen, Souschef, ph.d.Danmarks Klimacenter) 
• de svindende energiressourcer (Marianne Bender, formand, VedvarendeEnergi) 
• vi fyrer for fuglene og fiskene, elværkernes store spild (Jakob Worm, bestyrelsesmedlem, 

VedvarendeEnergi) 
• vi investerer forkert: de helt forkerte varmepumper, der gør problemerne værre (Jakob Worm) 
• vi investerer forkert: milliarder i udlandsforbindelser fremfor lokalt (Gunnar Boye Olesen 

VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe) 
 

 
Hvordan omstiller vi: 
• fokus på energibesparelser (Jacob Worm, VedvarendeEnergi) 
• fokus på udbygning med vindkraft og anden VE (Marianne Bender, VedvarendeEnergi) 
• fokus på den intelligente styring af energisystemerne (Lotte Holmberg, bestyrelsesmedlem, 

VedvarendeEnergi og medlem af Energinet.dk’s interessentforum) 
• og hvad koster det ? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 (Gunnar 

Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe) 
 
 
Kommentarer fra politikere og energibranchen 
Kommentarer fra og diskussion med politikerpanel og energibranchen. Ole Hækkerup 
(energiordfører, Socialdemokratiet), Per Clausen (energiordfører, Enhedslisten), Lars Aagaard 
(Dansk Energi) og Jørgen G. Jørgensen (Dansk Fjernvarme).  

 
Arrangeret af VedvarendeEnergi og International Network for Sustainable Energy - Europe støttes 
af EU. 
 
Arrangementet er gratis, men husk tilmelding. 
Tilmeldingsfrist: 20. september.  
 
Tilmeld dig hos Hans Pedersen på  
Tilmeldingsfrist: 20. september. 


