Sådan vil CTR synliggøre FN's verdensmål. Læs CTR's årsberetning
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CTR’s bestyrelsesformand, teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen. Foto: Morten Rode

Fællesskabet viser sin styrke, når det virkelig
brænder på
På en bidende kold vintermorgen har vi alle brug for en lun bolig og måske et varmt bad
at starte dagen på. Vi har alle brug for nem adgang til varme - til en fair pris - og vi har brug
for tryghed i, at den opgave bliver løst fornuftigt og med blik for det samlede energisystem,
så vi passer på vores klima nu og i fremtiden. Det sørger vores fællesskab for.
Fællesskabet viser sin største styrke, når det virkelig brænder på - både i hverdagen og
på den lange bane. Da frosten satte ind i vinters, og store kraftvarmeblokke samtidig satte
ud, viste fællesskabet, hvad det duede til. Telefonerne glødede for at få puslespillet til at
gå op, men sammen med leverandører og andre samarbejdspartnere sikrede vi, at varmen
kom ud til hele fællesskabet.

Sådan skriver CTR’s bestyrelsesformand, teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager
Olsen, i CTR's årsberetning. Du kan læse hele indlægget her.

CTR vil synliggøre FN's verdensmål for bæredygtighed
FN vedtog i 2015 de 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling i verden. Målene har
både en national og en international dimension, og deres universelle karakter gør dem velegnede som en ramme for at vurdere aktørers samfundsbidrag, både på den store klinge
og for en – i denne sammenhæng – mindre spiller som CTR.
Hvordan CTR vil synliggøre FN's verdensmål kan du læse meget mere om i CTR's årsberetning, som du kan downloade her.

Vi har skruet ned for varmen
Sommeren startede tidligt i år. Et varmt bad en gang imellem er der stadig brug for, men
de fleste radiatorer står uden varme rundt omkring i byen. Derfor er det nu, det passer
bedst at udføre reparationer og vedligehold på de store kraftvarmeværker. I Varmelast.dk
er det også tydeligt at mærke, at sommeren er over os:

”Allerede 8. maj kunne vi for første gang i år opfylde hele varmebehovet uden at have
kraftvarmeværkerne med. Det vil sige, at vi kun kører med overskudsvarme og varme fra
affaldsforbrændingsanlæggene - og faktisk er vi nødt til at bede affaldsværkerne om at reducere deres produktion. Fjernvarmen kan nemlig ikke aftage alt, hvad de kan producere
her i sommermånederne”, fortæller Dorthe Rosenbak Andersen, chef for Varmelast.dk og
fortsætter:

”Produktion af varme på affald er ellers prioriteret, når vi i Varmelast.dk ser på, hvilke
anlæg der skal køre. Tilførslen af affald fra husholdningerne er der hele året, og lagringsmulighederne er begrænsede – men varmebehovet en given dag er nu engang ikke større,
end det er. Den her problematik om sommeren er ikke ny, men i løbet af de sidste par år
har vi fået mere kapacitet på affaldssiden. Så sommeren i Varmelast.dk er helt klart længere i år – både fordi det er blevet tidligt varmt, og fordi affaldsværkerne nu kan levere en
større energimængde.”

CTR's administrerende direktør, Kamma Eilschou Holm, og alle i CTR ønsker vores
læsere og samarbejdspartnere en rigtig god sommer. Foto: Mike Reuter.
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