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Klimaet kalder - læs CTR’s årsberetning
Klimaet kalder – eller skal vi måske sige skriger – på handling. Unge mennesker beder
os om at tage ansvar og ikke overlade problemerne til kommende generationer – ja selv
Dronningen havde i sin nytårstale fokus på den klimakrise, vi står over for, fordi den ikke
kun vil påvirke den enkelte borger, men hele vores land.
Sådan indleder CTR's bestyrelsesformand, fungerende Teknik- og Miljøborgmester, Karina
Vestergård Madsen, CTR's årsberetning. Og hun fortsætter:

Hvad gør vi, når vores samfund er truet? Vi rykker sammen og løfter i flok. Det gælder
den lille familie, der tænker over, hvordan deres bolig kan blive mere bæredygtig, det gæl-

der hotellet, der ser på solceller og sender madrester til biogas, og det gælder fjernvarmeselskabet, der energieffektiviserer og omstiller til vedvarende energi. Fortsættes under billedet...

CTR’s bestyrelse valgte på bestyrelsesmødet den 29. maj, fungerende Teknik- og Miljøborgmester i København, Karina Vestergård Madsen, som ny bestyrelsesformand.
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Vi kan ikke undvære de individuelle tiltag i kampen for kloden, men i kapløbet med tiden
er fælles løsninger et vigtigt forsvar. De individuelle handlinger kræver tid, overblik og
kræfter hos den enkelte, mens vi kan tænke fælles løsninger på tværs og varetage det
brede samfundshensyn. Derfor kan vi nyde godt af, at vi i hovedstadsområdet har etableret
en fælles fjernvarmeløsning, som er et solidt værktøj til at omstille til et bæredygtigt samfund.

I CTR – Centralkommunernes Transmissionsselskab – som ejes af de fem kommuner Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København og Tårnby – er vi sat i verden for at bidrage til
den samfundsopgave, vi står overfor – et bæredygtigt samfund. Det betyder groft sagt, at
den enkelte borger eller virksomhed i vores område ikke skal bære ansvaret for, at vi får
det mest bæredygtige og effektive varmesystem – men kan bruge tid og kræfter på en bæredygtig kost, transport, beklædning eller andre vigtige tiltag.
Fjernvarmen er derfor et aktiv, som vi skal værne om. I disse år ser vi en skærpet konkurrence fra individuelle løsninger til at opvarme bygninger. Samtidig skal vi som fjernvarmeselskab også effektivisere og implementere en ny regulering. Det er udfordringer, som
skal gøre os endnu skarpere og grønnere, men samtidig må vi ikke lade samfundshensynet og fællesskabet glide os af hænde. Så mister vi – og ungdommen – et solidt værktøj i
kampen for klimaet.

Det er så nemt at ønske sig noget nyt og spændende uden at kende dybden af det, man
afviser – det kender vi fra Svinedrengen, hvor prinsessen afviser prinsen, der kommer med
ægte gaver. Vores fjernvarme er en del af fundamentet under Hovedstadens bymiljø og
boligforhold, og er derfor en del af Hovedstadens velfærd. Nok ikke det, der bliver lagt
mest mærke til i hverdagen. Undseeligt som en grå nattergal, men hver dag giver vi bæredygtig komfort til alle, også til den lille familie og til hotellet i Hovedstaden, så de kan bruge
deres tid, kræfter og viden om bæredygtighed der, hvor det giver mest mening for alle.

Læs hele CTR’s årsberetning her.
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Mød Lars Hansen, ny markedschef i CTR
Hvad skal du primært arbejde med i CTR?
Mit primære ansvar bliver at forhandle varmekøbsaftaler. Her og nu gælder det blandt andet en aftale for Amagerforbrænding, der skal gøres færdig. Jeg kommer også til at arbejde med den nye regulering af fjernvarmesektoren og udvikling af fjernvarmen i København.

Hvad har overrasket dig mest ved at starte i CTR?
Jeg er blevet overrasket over stemningen i CTR. Det er tydeligvis et sted, hvor medarbejdere, styrende organer og samarbejdspartnere holder af at være. Så det har været let for
mig at falde til og føle mig som en del at virksomheden.

Hvordan ser du fremtiden for fjernvarme i hovedstadsområdet?

Jeg ser fjernvarmen som et afgørende element til at sikre bæredygtig grøn fjernvarme i hovedstadsområdet.

Hvad mener du er den vigtigste opgave for et selskab som CTR?
Vi skal løbende udvikle fjernvarmen, så den forbliver attraktiv og konkurrencedygtig. Og så
skal vi forstå at formidle alt det gode, som fjernvarmen bringer, så husholdningerne i hovedstadsområdet foretrækker fjernvarme.
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