
Energi- og miljøprisen 2023

Hvert år uddeler Energiforum Danmark 

Energi- og Miljøprisen til en virksomhed, 

organisation eller person, der har ydet 

en inspirerende indsats for intelligent 

energiudnyttelse. Prisen bliver hvert år 

overrakt på Energiforum Danmarks 

årskonference Energiforum.
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Tidligere vindere
2022 Johnny Hansen, Schneider Electric
2021   Kasper Guldager
2020 Thomas Rysgaard, Bygningsstyrelsen
2019 Salling Group
2018 EnergyLab Nordhavn
2017 Københavns Lufthavne A/S
2016 Espergærde Gymnasium og HF
2015 Coloplast
2014 Connie Hedegaard, Klimakommissær
2013 Jørgen Steen-Nielsen, Information
2012 Region Sjælland – REEZE-projektet
2011 Kolding Kommune
2010 Fiberline Composites
2009 Ernst & Young
2008 Novo Nordisk
2007 Skive Kommune
2006 Fyens Stiftstidende
2005 Vridsløselille Andelsboligforening VA
2004 Hedegaard Agro
2003 Aars Kommune

2002 Rosengårdcentret
2001 TIVOLI A/S
2000 Herning Kommune
1999 Færch Plast A/S
1998 Albertslund Kommune
1997 Arbejdernes Andelsboligforening, AAB
1996 Carlsberg A/S
1995 Levnedsmiddelkontrollen, København
1994 Tulip International A/S
1993 City Vest Indkøbscenter
1992 Storstrøms Amtskommune
1991 Dronningborg Maskinfabrik
1990 Irma
1989 Roskilde Amtskommune
1988 Rynkeby Foods A/S
1987 Rockwool A/S
1986 Byggestyrelsen
1985 Odense Kommune/Århus kommunale 

skolevæsen
1984 Aalborg Stiftstidende
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Dette års vinder

Årets vinder er Aarhus Kommune, og priskomitéen 

har lagt vægt på kommunens mangeårige 

indsats på energi- og klimaområdet. Aarhus 

Kommunes indsats er ikke blot grundig og 

bredtfavnende, men fungerer også som 

inspiration for andre i branchen.

A+ energirenoveringer, datadrevet energiledelse, 

stiftelse af kommunalt selskab til solceller, 

erhvervsnetværk for klima og deltagelse i forsøg 

med bygningshubben – det er blot nogle af de 

tiltag, som Aarhus Kommune har sat i søen. 

Listen er lang – og det er netop det, der betyder 

noget i det store grønne regnskab.

Og så må vi ikke glemme, at medarbejderne i 
Aarhus Kommune gerne deler ud af deres 
erfaringer og gerne samarbejder om udvikling 
af løsninger og kommune-udbud. Det er helt 
afgørende med de udfordringer, vi står 
overfor på energi- og miljøområdet. Og så er 
det helt i Energiforum Danmarks ånd. Stort 
tillykke til Aarhus Kommune
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Kunstneren og kunstværket
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Billedhugger Lis 
Andersen
Mellemdammen 22
6760 Ribe
Værksted:
Tangevej 125,
6760 Ribe

https://lis-
skulptur.dk/praesent
ation/

Tildragelse 
skulptur i 
diabas og 
marmor

https://lis-skulptur.dk/praesentation/
https://lis-skulptur.dk/praesentation/
https://lis-skulptur.dk/praesentation/


Aarhus Kommune

Økonomichef Michael Johansson og afdelingsleder Nicolaj Kiilerich



FAKTA

Aa+ energirenovering

• Igangsat 2012, efter byrådsbeslutning om ”intern ESCO”
• Fire mål

• Økonomiske besparelser
• CO2-reduktion
• Indeklima 
• Lokal beskæftigelse

• Investering 300 mio. kr., tilbagebetalt af energibesparelser (og 
EU-støtte)

• Ekstra indsats under corona (100 mio.) 
• 900.000 m2 omfattet
• Nutidsværdi på 165 mio. og reduktion på ca. 9.300 tons CO2
• Ca. 20 % energibesparelse el og varme
• På vej med 3. bølge



PERSPEKTIVER

Aa+ energirenovering

• Incitamenter som ”vender rigtigt”
• Struktureret tilgang og overblik – bygninger fra en ende
• Pilotprojekter (skepsis ☺)

• Teknologiske udviklinger fx belysning og ventilation
• Koordinering med øvrig bygningsvedligeholdelse, 

moderniseringer 
• Helhedstænkning og indeklima
• Nu efterspørges Aa+ energirenoveringer
• Samarbejde på tværs

• Springbræt til energiledelse

• Aa+ fremadrettet
• Databaseret energiledelse
• CO2 bidrager økonomisk



FAKTA

Klimaselskabet

• Aarhus Kommune som CO2-neutral 2030 – årlige CO2-
regnskaber

• Lang erfaring med solcelleanlæg under dispensationsordninger 
(30+50 anlæg)

• Udbygning med godt 70.000 m2 solceller frem mod 2028
• Gerne bygninger med samtidighed i produktion og forbrug
• Forventet produktion 12 GWh/år, fuldt udbygget
• Tæt på almindelig bygningsvedligeholdelse – ikke via 3. part
• Selskabsgørelse en nødvendighed
• Investering på ca. 100 mio. kr., kommunegaranti (KK melder 

fra)



PERSPEKTIVER

Klimaselskabet

• Vi gør det næsten ikke for pengenes skyld
• Institutionerne mærker det ikke – hverken positivt eller 

negativt
• Selskabsgørelse er bøvlet – men kan håndteres
• Overskud (engang…) bliver i selskabet, og bruges til grøn 

omstilling
• Forsøg med batterier – næste indsatsområde



Det haster stadig….

Klimakrise, Verdensmål og COP-møderne er blevet til 
sidehistorier i medierne. Ikke fordi vi ikke længere står 
på en brændende platform, men fordi klimakrisen med 
krig og energikrise har fået to følgesvende som ændrer 
fokus. 

Men klimakrisen er der stadig og faktisk er der stadig 
grund til bekymring og handling.

Hør hovedforfatter bag IPCC-rapporten, Sebastian 
Mernild give en klima-status og gøre os klogere på 
konsekvenser og perspektiver på den globale 
opvarmning.
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Farvel og tak

09-03-2023 11

Der er Coffee-to-go i foyeren – få lige det sidste 
networking med

Udfyld gerne de evalueringsskemaer vi sender til jer –
vi vil gerne blive endnu bedre 

I får links til præsentationer

Bussen til stationen går 15.15 foran hovedindgangen

Kom godt hjem – vi ses til netværksmøder og 
lokalmøder
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