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Næsten 2.000 samlet i Aalborg
Igen satte Dansk Fjernvarmes landsmøde rekord, denne gang med 1.915 deltagere. Energiens minister,
Martin Lidegaard, og Klimakommissionens formand, Katherine Richardson, var blandt dem.

Landsmøde

Af journalist Flemming Linnebjerg
Rasmussen, Dansk Fjernvarme

Fjernvarmen har efterhånden en lang
historie i mange byer. Alligevel kan
det ikke siges at være helt forkert, når
nogle byer kaldes ”fjernvarmebyer”,
og det kan heller ikke siges at være
forkert, hvis man regner Aalborg for
at være blandt dem.
Set i det lys kan var det passende,
at netop Aalborg dannede ramme om

den 53. udgave af Dansk Fjernvarmes
landsmøde – ikke mindst fordi mødet
med 1.915 tilmeldte endnu engang
satte deltagerrekord.
Forsyningsrådmand, Tommy Eggers,
glædede sig derfor over, at Aalborg
dannede ramme om landsmødet.
- Vi er stolte, når vi får lov at vise
vores by frem. Og vi er specielt stolte,
når så mange besøger vores by med
jævne mellemrum, som tilfældet er
med deltagerne i dette landsmøde.

Men vi synes også, vi har noget at
være stolte af, fastslog han.
Tommy Eggers fremhævede byens
klima- og energiplaner, der sætter
kurs mod at gøre byen fossilfri i 2050.
I planerne er det en forudsætning,
at fjernvarmen kommer til at fylde
endnu mere, end den gør i dag.

Danmarks største
miljøbevægelse
Tommy Eggers var som første taler

Der var god stemning mellem Dansk Fjernvarmes direktør, Uffe Bro, og den nye minister for energiområdet, Martin Lidegaard, da sidstnævnte
havde holdt sit indlæg på landsmødet. Foto: Lars Horn/Baghuset.

32

www.danskfjernvarme.dk

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

også den første til at fremhæve
fjernvarmens muligheder i fremtidens energisystem. Ikke overraskende var det også tilfældet for Dansk
Fjernvarmes formand, Uffe Bro.
- Vi kalder os somme tider i al
beskedenhed for Danmarks største
miljøbevægelse. Det gør vi, fordi vi
kan og vil bidrage til en fossilfri fremtid. Vi har blandt andet bevist det ved
at levere 131 procent af de energibesparelser, vi er forpligtiget til, sagde
Uffe Bro og fortsatte:
- Jeg tror, det er noget, ministeren
kan bruge. For selvom der tales og
skrives stolpe op og stolpe ned om
smarte, intelligente, superfantastiske
løsninger på energiomstillinger til det
fossilfri, så er der allerede en løsning,
som favner og samler dem alle, og
som kan og skal være rygraden i energiforsyningen. Det er fjernvarmen.
Uffe Bro fremhævede desuden fjernvarmens evne til at optage og udnytte
overskudsstrøm fra vindmøller som
noget, ministeren og de øvrige energipolitikere burde skrive sig bag ørerne.

Hjælp til barmarksværkerne
Dansk Fjernvarmes formand havde
dog også skarpe bemærkninger til en
række aktuelle emner.
Uffe Bro udtrykte sin forventning
til, at politikerne lyttede til de anbefalinger, der findes i den rapport,
Rambøll har lavet om barmarksværkernes muligheder for at opnå lavere
varmepriser. Rapporten er lavet for
Dansk Fjernvarme og Foreningen
Danske Kraftvarmeværker, og den
anbefaler blandt andet, at det bliver
muligt for barmarksværkerne at fyre
med biomasse.
- Vi beder om at få løsnet lovens
stramme tøjler, der fastholder værkerne i naturgassens vold. Vi skal
have handlemuligheder for de ramte
barmarksværker – de skal kunne
gøre noget aktivt for at komme ud af
deres problemer, fastslog Uffe Bro og
uddybede, at ønsket er tænkt som en
dispensationsmulighed, målrettet de
nødlidende barmarksværker.

Udnyt fjernvarmen
Uffe Bro havde desuden medbragt
kritik af den nye regel om selvevalu-

Klimakommissionens formand, Katherine Richardson, gav to vidt forskellige karakterer til
kommissionens arbejde. Dumpekarakter for konkrete politiske resultater og topkarakter for
at skabe debat. Foto: Lars Horn/Baghuset.

ering af varmeværkernes regnskaber.
Reglen betyder, at værkerne skal have
en ekstra ekstern revisor til at kontrollere, hvad den sædvanlige eksterne
revisor laver.
- Altså: En revisor skal nu kontrollere en anden revisor. Der er desværre
ikke andet at sige til det, end at det
er lykkedes at få det nedbragt til kun
at skulle ske en enkelt gang. Så se nu
at få det gjort – der er ingen vej uden
om. Med mindre politikerne begynder
at tage deres egne ord om afbureaukratisering alvorligt.
Dansk Fjernvarmes formand var heller ikke udpræget tilfreds med den
tidligere regerings beslutning om at
hæve afgiften på kraftvarme for at
hente de sidste penge hjem til finansloven. Dermed straffer man dem, der
bruger de kollektive fjernvarmesystemer, mens de danskere, der bruger
individuelle olie- og naturgasfyr ikke
bliver belastet tilsvarende.
Jeg håber, det kommende energiforlig undgår løsninger, der underminerer den miljømæssige og samfundsøkonomiske gevinst ved fjernvarmen,
sagde Uffe Bro.

Minister med klart budskab
Det kommende energiforlig vil vise,
hvordan energipolitikerne har tænkt
sig at forvalte fjernvarmens potentiale.
Da den nye minister for klima, energi og bygninger, Martin Lidegaard,

overtog mikrofonen fra Uffe Bro,
lagde han ikke skjul på, at han har
tænkt sig at bruge fjernvarmen. Han
har også forventninger til, hvad varmeværkerne kan levere.
- Jeg kommer med to budskaber:
Det ene er, at I gør det hamrende godt.
Det er vi utrolig glade for. Det andet
er, at vi håber, I kan gøre det endnu
bedre, indledte Martin Lidegaard.
Ministeren listede en række af den
nye regerings mål op for at illustrere
nødvendigheden af, at fjernvarmen
leverer varen i den grønne omstilling.
CO2-udledningen skal reduceres med
40 procent inden 2020. Samme år
skal halvdelen af elforbruget dækkes
via vind, og inden 2035 skal el- og
varmesektorerne være fri for fossile
brændsler, hvilket betyder et farvel til
naturgassen og de individuelle oliefyr.
Martin Lidegaard noterede sig, at
Danmark siden 70’ernes oliekrise har
gjort meget, hvilket har ført til, at
fjernvarmen i dag er en solid rygrad i
den danske energiinfrastruktur.
- Og ja, Uffe. Det er svært at være
uenig med dig. Det er svært at finde
nogle nye, smarte superløsninger, der
kan hamle op med det, I har præsteret
og præsterer hver eneste dag, lød det
fra ministeren.

Forventninger til fjernvarmen
Uffe Bros udmelding om, at Martin
Lidegaard med fordel kunne se i ret(Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side)
ning af fjernvarmen, når vindkraft
skal indpasses i energisystemet, blev
imødekommet af ministeren.
- Det er en udfordring, hvordan vi
får brugt al den vindenergi effektivt
og godt. Her spiller fjernvarmen en
rigtig stor rolle. Vi har en vision om at
se fjernvarmen som en fleksibel, grøn
børs, der kan omsætte alle mulige former for vedvarende energi til grøn
varme.
Martin Lidegaard bekræftede ligeledes, at han forventer at se fjernvarmen i en afgørende rolle, når det
gælder udbygningen med biogas
samt udnyttelsen af solens stråler til
varmeproduktion. Samtidig forventer
ministeren også, at biomasse kommer til at spille en større rolle i de
store byer – igen med fjernvarmen
som omdrejningspunkt. Han udtrykte
dog samtidig forventning til, at fjernvarmen bliver endnu mere effektiv i
de kommende år.
For at det hele ikke ”skulle ende i det
rene fedteri”, som Martin Lidegaard
udtrykte det, satte han også fokus
på, hvor langt fjernvarmen skal brede
sig – ud over de helt oplagte naturgaskonverteringer og lukningen af huller
i de nuværende forsyningsområder.
- Vi kommer til at diskutere, hvor
grænsen for fjernvarme går, konsta-

Den er efterhånden en tradition, at landsmødet sætter deltagerrekord. Det var også tilfældet
i år, hvor 1.915 var mødt frem til faglige indlæg og god debat med kollegaer fra hele landet.
Foto: Lars Horn/Baghuset.

terede han og lagde op til en dialog
med branchen om at finde frem til
en vision og en strategi frem mod
2035, der handler om, hvor der skal
være mere fjernvarme og hvor det
ikke giver mening at udbygge.
Ministeren tilføjede desuden, at
Varmeplan Danmark efter hans opfattelse har leveret nogle bud, men at
der fortsat er spørgsmål, der skal
besvares.

Karakter til Klimakommissionen
Martin Lidegaard er kommet til

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, modtog på vegne af Region Midtjylland
”Fjernvarmeprisen 2011”. Foto: Lars Horn/Baghuset.
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som minister i kølvandet på Klimakommissionen, der blev nedsat af
den tidligere regering. Dens formål
var at skitsere, hvordan Danmark kan
omstilles til en grøn energination.
Det er omtrent et år siden, Klimakommissionens formand, Katherine
Richardson, fremlagde slutrapporten.
Hun var i år indbudt til at gøre status og komme med sit bud på, hvad
der er kommet ud af kommissionens
arbejde. Det gjorde hun med humor
og i en ligefrem tone.
- Hvis man måler os på, hvor mange
af vores anbefalinger, der efterfølgende er kommet ind i lovgivningen
må det være dumpekarakter. Et stort
rundt nul, sagde hun.
Men karakteren til kommissionen kan
også gives på baggrund af andre ting.
Der var således ikke kun anbefalinger i rapporten, der var også budskaber. Det var væsentligt for Katherine
Richardson, at der blev skabt forståelse for, at man ikke kan gribe fat i
halvdelen af forslagene og påstå, at
man er nået 50 procent af vejen. Skal
den grønne omstilling gennemføres,
skal der trykkes på mange knapper
på samme tid. Den tankegang, mener
hun, afspejler sig i det udspil til et
energiforlig, der kom fra den tidligere
regering.
Katherine Richardson vurderede,
at de danske energipolitikere i store
træk ikke er langt fra hinanden, og
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at der på den baggrund er grund til
håb om, at de når frem til et fælles
energiforlig. Og at de tilmed trykker
på de knapper, Klimakommissionen
har peget på. Om de så trykker hårdt
nok på dem, må tiden vise.
Så selvom Klimakommissionens
arbejde endnu ikke har afspejlet sig
i lovforslag – og ifølge dens formand
måske aldrig kommer til det – så kan
den godt have opfyldt sit formål.
- Jeg tror, kommissioner bliver
brugt, når politikerne kan se, at man
bliver nødt til at have en følsom diskussion i samfundet, som de ikke helt
tør lægge navn til selv. De har brug
for at stikke en finger i jorden, og så
finder man ti sagesløse mennesker,
der har gemt sig inde på universitetet,
og forsøger at få dem til at sparke
diskussionen i gang, sagde hun og
nåede på den baggrund frem til en ny
karakter til kommissionen.
- Hvis man giver os karakter efter debatskabelse, så vil jeg være så "beskeden"
at uddele et 10- eller 12-tal.

Dumpekarakter til energispild
Dansk Fjernvarmes internationale
chef og præsident for den europæiske fjernvarmeorganisation, Euroheat
& Power, Birger Lauersen, var blevet
inspireret af Katherine Richardson, da
han overtog talerstolen. Han fik også
lyst til at uddele en karakter, og den

skulle være til den europæiske evne
til at udnytte sin energi ordentligt.
Kort fortalt spildes nemlig hele 55
procent af energien i EU.
- Og så er det, jeg spørger – hvilken
karakter skal vi give det? Jeg er relativt klar over, at jeg godt vil give det
minus tre, konstaterede han og fik via
håndsoprækning udbredt opbakning
til den karakter.
I EU spildes årligt energi til en værdi
af 550 milliarder euro, i runde tal svarende til 1.000 euro per EU-borger.
Ganske ofte kan energien ellers
udnyttes via fjernvarme – til gavn for
klimaet, økonomien og forsyningssikkerheden. Studier viser, at alene
overskudsvarmen fra elproduktionen
i EU kunne dække varmebehovet, hvis
blot den blev udnyttet. Kigger man på
potentialet for at udnytte biomasse,
geotermisk energi og solenergi er der
alt i alt rigelige ressourcer til at dække
det europæiske varmebehov.
- Vi har ikke noget energiproblem
i EU. Vi har et organisationsproblem
eller et samarbejdsproblem – men
vi kan sandelig ikke påstå, at vi har
et energiproblem, fastslog Birger
Lauersen.
Heller ikke prisen på energi kan være
problemet, mente Birger Lauersen.
- Energi kan per definition ikke
være for dyr. Jeg nægter at tro, at

noget, man smider 55 procent ud af,
er for dyrt. Tænk, hvis det var rødvin,
sagde han og tilføjede i samme åndedrag, at EU af samme årsag også har
råd til at gøre noget ved problemet.
Det kræver en europæisk energirevolution. Det omfatter efter Birger
Lauersens analyse blandt andet fokus
på energieffektivisering, bedre information til borgerne om energiforbrug,
nationale varme- og køleplaner, og så
skal nye og moderne elproduktionsanlæg placeres tæt på varmebehovet,
så varmen kan udnyttes.

Fjernvarme: Kommet for at blive
Modsat Katherine Richardson og
Birger Lauersen holdt de næste indlægsholdere på scenen sig fra direkte
at give karakterer. Men skal man alligevel sammenfatte deres syn på fjernvarme i en form for karakter, må vi så
afgjort befinde os i den positive ende
af skalaen.
Tre markante personer fra den danske energisektor var således på scenen for at debattere fjernvarmens rolle
i det fremtidige danske energisystem.
Det drejede sig om direktøren
for den grønne tænketank, Concito,
Thomas Færgeman, divisionsdirektør
hos HedeDanmark, Steen V. Riber, og
Vindmølleindustriens
vicedirektør,
(Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side)

Fjernvarmens grønne produkt Fjernvarmens grønne produkt

Jacob Lau Holst. Under ledelse af TV2vært Divya Das diskuterede de fjernvarmens potentiale, og på de overordnede linjer var det svært for dem
at finde ret meget at være uenige om.
Alle så de positivt på fjernvarmen.
- Det er svært at finde noget grimt
at sige om fjernvarmen – det er lidt
ligesom med små børn og hundehvalpe, konstaterede Thomas Færgeman
og tilføjede desuden, at fjernvarmen
som distributionskanal for energi er
en løsning, der er kommet for at blive.

På Dansk Fjernvarmes landsmøde blev det afgjort, hvem der i år er indehaver af Fjernvarmens Grønne Produkt 2011. 13 virksomheder havde indstillet deres grønneste produkt, og med et flertal af stemmerne var det i år
7-Technologies, der løb af med titlen.
Produktet Termis Temperaturoptimering blev vinderproduktet, da systemet regulerer fremløbstemperaturen i ledningsnettet til at være så lav som
mulig og dermed er med til at minimere forbruget, varmetabet og de samlede driftsomkostninger. Det betyder alt sammen i sidste ende en reduktion
af CO2-udslippet.
- Jeg er meget beæret på firmaets vegne og taknemmelig for, at det
er branchens egne folk, der har vist os den tidllid, sagde salgschef Leif
Jakobsen fra 7-Technologies, da han modtog prisen ved landsmødet.

Jacob Lau Holst fra Vindmølleindustrien
havde dog, trods de positive toner,
også medbragt et budskab om, at
fjernvarmeværkerne skal huske at
følge med tiden.
- Fjernvarmen må redefinere sig
selv i forhold til, hvad der fyres ind
med. I dag bliver vindenergi til el, men
i fremtiden vil den blive til eksempelvis el, varme eller brint.
Steen V. Riber fremhævede, ikke overraskende, de danske skoves potentiale som leverandør af brændsel til

energisektoren. Et potentiale, han
ind imellem opfatter som overset fra
politikernes side, idet ”de ikke kan se
skoven for bare vindmøller”, som han
formulerede det.
De tre debattører delte dog en meget
optimistisk tone og en erkendelse
af, at alle tænkelige energiformer og
forsyningskanaler skal i brug, hvis
Danmark skal gennemføre en grøn
omstilling af samfundet. Og de var

enige om at se fjernvarmen som en
nøglefunktion i dette fremtidige og
meget komplekse energisystem.

Forsæde eller bagsæde
De tre debattørers optimisme og enighed om, at fjernvarmen vil spille en
markant rolle i fremtidens energisystem blev delt af direktør for Danfoss
A/S’ District Energy Division, Lars
Tveen.

Der blev rusket godt og grundigt op i fjernvarmebranchen, da komiker Jan Gintberg blev sluppet løs med en mikrofon på scenen i Aalborg.
Foto: Lars Horn/Baghuset.
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Han havde fået til opgave at vurdere
fjernvarmens forretningsmæssige
potentiale.
Lars Tveen var til sit første landsmøde efter at have beskæftiget sig
indgående med fjernvarme i tre år og
kaldte derfor sig selv ”den nye dreng
i klassen”. Han tilføjede samtidig, at
det gav ham chancen for at se på
branchen med friske øjne - og de øjne
ser tydeligvis et fantastisk potentiale
for fjernvarme.
- Vi står med et guldæg i hånden –
eller i reden, om man vil. Det guldæg
har vi gennem årtier arbejdet på at
udvikle, og jeg er slet ikke i tvivl om,
at vi står med det største guldæg i
hele verden. Men et guldæg kan blive
til mere. Det skal blive til mere. Der er
to muligheder: Den ene er, at gøgen
kommer, og hvis den er tilstrækkelig ihærdig kan det være, at vores
guldæg lander et sted, vi slet ikke er
interesseret i. Det andet, der kunne
ske, er, at det guldæg udvikler sig
til en guldfugl, en guldsvane, sagde
Lars Tveen.
Han vurderede, trods de rosende
ord, at fjernvarmebranchen i en vis
udstrækning har flyttet sig fra forsædet til bagsædet i bussen og været
tilfreds med det, den har opnået. Men
ifølge Lars Tveen skal vi presse os
selv tilbage på forsædet, blandt andet
ved at blive gode til at fortælle om
fjernvarme uden at blive for tekniske og ved at fortsætte med at lave
demonstrationsanlæg, som viser den
nyeste udvikling.
- Det er op til os selv, om vi vil
konvertere det, vi står med i dag til en
guldsvane, eller om vi vil lade gøgen
komme, lød den optimistiske vurdering fra Lars Tveen.

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
5. – 6.
december

Pumper og pumperegulering (Modul B.1.2)

Kolding

6. december

Varmeforsyningens budget og regnskab
– temadag

Kolding

6. december

Temadag om præisolerede fjernvarmerør

Kgs.
Lyngby

7. december

Jura for revisorer i et varmeselskab
(Modul E.1.2)

Kolding

7. december

Temadag om præisolerede fjernvarmerør

Fredericia

12. – 16.
december

Almindelig kedelpasseruddannelse
(Modul A.2.1)

Fredericia

13. december

Kom godt i gang med Dansk Fjernvarmes
standardkontoplan (Modul A.4.5)

Kolding

14. december

Need to know for revisorer om priseftervisning (Modul E.1.1)

Kolding

15. december

Jura på et varmeværk (Modul B.0.15)

Kolding

11. januar
+ 30. januar
+ 28. februar

Fra budget til regnskab og priseftervisning
(Modul A.4.3)

Kolding

16. januar
+ 6. februar
+ 12. marts

Fra budget til regnskab og priseftervisning
(Modul A.4.3)

Roskilde

18. januar

Godt begyndt med energispareaktiviteter
(Modul A.3.7)

Kolding

18. – 20. januar Kontrol af fjernvarmeanlæg (Modul A.3.2-1)
24. januar

Strategi for bestyrelsen (Modul A.0.6)

Vordingborg

26. januar

Afgifter (Modul B.0.10)

Kolding

26. januar

Vejen som arbejdsplads, ajourføring
(Modul A.1.4)

Kolding

31. januar

Temadag om samarbejde og fusioner

Kolding

1. februar
9. februar

Kvalitetssikring og intern audit af energibesparelser (Modul A.3.11)

Kolding
Roskilde

2. februar

Dimensionering af ledninger (Modul B.1.3)

Kolding

6. – 10. februar Gasteknik/gasmotor (Modul A.2.3)

Hvis det ikke var nok til at sende deltagerne hjem fra landsmødet med et
smil, sørgede komikeren Jan Gintberg
at dømme efter latterniveauet i salen
for, at humøret var højt på vej hjem
fra Aalborg. Også selvom han fik gjort
godt og grundigt grin med hele fjernvarmebranchen, der i Jan Gintbergs
øjne også kan betegnes som en flok
organiserede pyromaner.

Aalborg

Slagelse

7. – 8. februar

Afkøling – lavere returtemperatur
(Modul A.3.5)

Kolding

9. februar

Temadag om varmeplanlægning

Kolding

Se flere tilbud, beskrivelser og programmer på
www.danskfjernvarme.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Alle er velkomne!

fr@danskfjernvarme.dk
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