F J E R N VA R M E N | 1 1 2 0 1 1

Region Midtjylland får
Fjernvarmeprisen 2011
Viljen til at gøre en energimæssig forskel er grundstenen i Region Midtjyllands arbejde med egne
bygninger og med at påvirke udviklingen i regionens område. Fjernvarme har høj prioritet.

PRISUDDELING

Af pressechef Torben Øllegaard
Sørensen, Dansk Fjernvarme

For første gang uddeler Dansk Fjernvarme i år Fjernvarmeprisen.
Fjernvarmeprisen tildeles for en
indsats, som har gavnet den grønne
energi, fjernvarme, i særlig grad til
fordel for såvel miljøet som forbrugerne.
Region Midtjylland blev i 2011 den
første modtager af prisen. Regionen
har vedholdende og målrettet arbejdet med klima og energi ud fra et
helhedsorienteret perspektiv.
Det har givet sig udtryk i flere konkrete sager – blandt andet har Region
Midtjylland støttet etableringen af
Fjernvarmens Udviklingscenter og er
i dag medlem af udviklingscentret.
Region Midtjylland har en vision om,
at regionens energiforsyning i 2025
er baseret på mindst 50 procent
vedvarende energi, og at den vedvarende energi primært er baseret
på lokale ressourcer i form af vind,
sol, biomasse, biogas og geotermisk
varme.
Denne vision ønsker regionen at
fremme via en energiperspektivplan,
der inddrager energiselskaber, videns-
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Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, modtog ved Dansk Fjernvarmes landsmøde
”Fjernvarmeprisen 2011” på vegne af Region Midtjylland. Foto: Ulla Hilden/Danske Regioner.

institutioner med flere. Derudover
giver regionen økonomisk støtte til
flere visionære projekter, som direkte
eller indirekte understøtter omstillingen til VE-teknologier. Projekter, der i
sidste ende vil komme samfundet og
fjernvarmen i hele Danmark til gavn.

Går foran og tager ansvar
I dag er regionens energiforbrug dækket af 24 procent vedvarende energi.
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I år uddeler Dansk Fjernvarme for første gang Fjernvarmeprisen. Prisen
afløser prisen, Årets Fjernvarmedansker, der er uddelt tre gange.
Daværende overborgmester i København, Ritt Bjerregaard, var i 2008
den første, der blev udnævnt til Årets Fjernvarmedansker. Året efter fik
daværende klima- og energiminister, Connie Hedegaard, prisen og i 2010
var H.K.H. Kronprins Frederik Årets Fjernvarmedansker.

Landsgennemsnittet er 17 procent.
Region Midtjylland går således foran
og er villig til at påtage sig et kollektivt
ansvar for at skabe en CO2-fri fremtid.
Sådan motiverede Dansk Fjernvarmes formand, Uffe Bro, blandt
andet Fjernvarmeprisen, da han overrakte den til regionsformand Bent
Hansen på landsmødet i Aalborg torsdag den 27. oktober.
Fjernvarmeprisen afløser den tidligere pris, ”Årets Fjernvarmedansker”,
som senest i 2010 blev tildelt
Kronprins Frederik. Kronprinsen fik
prisen for sin indsats omkring den
omfattende restaurering af Frederik
VIII’s Palæ, hvor energirigtige løsninger og især opvarmningssystemet er
prioriteret højt.
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