
Energieffektivitet  
i bygninger

KLIMAKONFERENCE 2011

Landesregierung 
Schleswig-Holstein

Find vej til
Compass Congress Center

Brunde vest 17, 6230 Rødekro

Der er motorvej lige til døren - fra motorvej E45 sydfra 
/ nordfra.

Kør fra ved motorvejsafkørsel 70 mod Rødekro/Aaben-
raa. Kør mod Rødekro. Kør til højre ad Brundevej.  
Når du kommer til en rundkørsel, fortsætter du ad 
vejen mod Brunde Vest.

Der er 1 km til banegården i Rødekro.

Partnere i Furgy:

Medarrangører:

Støttet af:

Best practice i DE og DK

Verdens mest energieffektive  
kontorbygning

Solvarme - state of the art

ESco eller selvfinansiering

Energitilskud og andre  
incitamenter

13. oktober 2011 
Kl. 09.00 – 15.30

Compass Congress Center
Brunde vest 17, 6230 Rødekro

Projektet FURGY støttes af INTERREG 4 A – 
Program Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. med 
midler fra den Europæiske Fond for Regional 
Udvikling og skal nord og syd for den dansk-ty-
ske grænse frem til midten af 2012 etablere et 
fælles kompetencecenter for vedvarende energi 
og energieffektivitet, som opnår en klyngesta-
tus på internationalt niveau.  
 

www.furgy.Eu 
 
HEr Kan Du SE HVilKE tySKE og 
DanSKE VirKSomHEDEr og anDrE, 
DEr ViSEr DErES proDuKtEr, pro-
jEKtEr EllEr KoncEptEr frEm, i 
HallEn VED SiDEn af KonfErEncEn!
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 INFORMATIONER OM KONFERENCEN 

➜ Det er gRATIs at deltage i konferencen. 

➜ Konferencen bliver simultan tolket. 

➜ Alle oplæg (Powerpoint) findes efter 
 konferencen på www.furgy.eu. 

 TILMELDINg (inden 7. oktober) 

➜ På email til: lp@soenderjylland.dk 

➜ På internettet: www.furgy.eu  

➜ På telefon 0045 7333  1371

PROgRAM 

09:00   Ankomst og registrering 
09:30   Velkomst   

	 ➜	Borgmester Jens Christian Gjesing, Haderslev kommune, 
medlem af UdviklingsRåd Sønderjylland  

	 ➜ Staatssekretär Ernst-Wilhelm Rabius, Ministerium für  
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
des Landes Schleswig-Holstein.  

	 ➜	Klima og energiminister Lykke Friis 
  
10:00   Energieffektivt byggeri i relation til klima, forsyningssikkerhed 

og konkurrenceevne, Professor Olav Hohmeyer,  
Flensburg Universitet 

 
10:30   Kaffepause og networking 
 
11:00   Best Practice i Tyskland og Danmark:  

	 ➜	Solar Solution – Komfort og grøn energi til morgendagens bolig, 
  Projektleder Helena Pedersen, Lean Energy Cluster  

	 ➜	Verdens mest energieffektive kontorbygning,  
  Ralf Ratanski, Juwi Green Buildings GmbH 

	 ➜	Solvarme - state of the art,    
  Dir. Anders Otte Jørgensen, Arcon Solar, formand Dansk Sol-

varme Forening 
 
12:00   Bygninger i et energipolitiske udviklingsperspektiv  
 Lars Christian Lilleholt, MF (V) og medlem af energipolitisk udvalg 
 
12:15   Frokost og udstilling

PROgRAM 

13:15   Spændende projekter og erfaringer fra regionen 

	 ➜	ZeroBolig indsats, resultater og potentiale,  
  Direktør Peter Rathje, ProjectZero  

	 ➜	Energieeffizienzzentrum Schleswig-Holstein,  
Prof. Dr. Block, Emergieeffizienzzentrum SH

	 ➜	Samarbejde med håndværkere om uddannelse og initiativer 
til fremme af efterspørgsel på energirenovering,  

  projektleder Lotte Lindgaard Andersen, Grøn erhvervsvækst 
 
14:00   Finansiering som driver for renovering og opførelse af  
  energieffektive bygninger.  

	 ➜	ESCO eller selvfinansieret energieffektivitet –  
Kolding kommunes  erfaringer igennem to dekader,  
Lars Højengaard, Kolding kommune 

	 ➜	Energikonsulenter, tekniske energitilskud og  
incitamenter  for tyske bygherrer,  
Dipl. Ing. Max-Peter Hell, Gebäudeenergieberatung

 
14:40   Sammenfatning og perspektivering 

ved moderator Axel Boisen, CSF Fonden

inVitation
Mere end 40 % af det samlede energiforbrug går til op-
varmning af bygninger. Ved at øge energieffektiviteten i 
bygninger opnås der:

➜ besparelse på bygningsdriften

➜ mindre afhængighed af fossilt brændstof

➜ reduceret CO2 udslip

Samtidigt medfører det udvikling af ny teknologi og nye 
arbejdspladser.

Derfor arrangerer Projekt FURGY sammen med Region 
Syddanmark og Slesvig-Holsteins delstatsregering en 
årlig klimakonference.

I år sætter vi fokus på energieffektivitet i bygninger, 
hvor vi har sammensat et program af spændende ind-
læg, som vil give

ny ViDEn, inSpiration og inDSigt.
Tyske og danske firmaer vil udstille deres energief-
fektive produkter og løsninger til nye bygninger og 
renovering.

SÅ KOM OG:

➜ HØr inspirerende foredrag om tiltag og erfarin-
ger, der har skabt nye energieffektive løsninger 
til bygning og renovering af bygninger.

➜ SE udstilling af virksomheder, projekter og 
Videncentre om energieffektive produkter og 
løsninger.

➜ mØD kollegaer og andre eksperter inden for 
energieffektivitet i bygninger.

Der vil være tysk-dansk tolkning hele dagen


