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Der er for alvor grund til energipolitisk
agtpågivenhed
Dansk Fjernvarme skal være ekstra vågen og påpasselig, når politikerne efter et valg
får fokus på en energipolitisk aftale, sagde formand Uffe Bro på generalforsamlingen.

Generalforsamling

Af pressechef Torben Øllegaard
Sørensen, Dansk Fjernvarme

Energibesparelser er kommet for at
blive. Dansk Fjernvarmes vedtægter
er gjort mere ensartede med foreningens mission og vision. Og der er
nu indført en mulighed for eksklusion
fra foreningen. Ikke på grund af et
presserende behov, men fordi Dansk
Fjernvarmes vedtægter rummer masser af forpligtende paragraffer, uden
at der har været mulighed for at drage
en konsekvens, hvis et medlem ikke
lever op til forpligtelserne.
Sådan lød nogle af de svar, som
formand Uffe Bro gav fra talerstolen
til den ordinære generalforsamling
torsdag den 14. april på Hotel H. C.
Andersen i Odense.

Højt på dagsordenen
Uffe Bro gjorde status over et år, hvor
fjernvarme rykkede højere og højere
op på dagsordenen. Helt enkelt fordi
foreningen målrettet går efter at blande sig i debatten og udviklingen på
den energipolitiske scene, og fordi
netop fjernvarme er det afgørende
bindeled for at få alle politikere og
aktører i energibranchens planer til
at gå op.
- Helt overordnet handler det om,
at vi skal skabe rammerne for et
energisystem, som er fossilfrit. Vel at
mærke rammer, der sikrer, at omstillingen sker med tanke for helheden i
energisystemet, sagde Uffe Bro således i sin beretning.

Energi er mere end el
- Til tider er der en tendens til, at
energi gøres ensbetydende med el.
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Der var overvældende flertal for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. For at blive endeligt vedtaget, skal vedtægtsændringerne dog til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i Fjernvarmens Hus den 5. maj 2011. Foto: Nils Rosenvold.

Nu ved fjernvarmefolk godt, at energi
er meget mere end el; for eksempel
er der jo ganske betydelige mængder overskudsvarme fra elproduktion,
som vi som samfund naturligvis bør
udnytte bedst muligt. Vi har en fælles

opgave i at fortælle dette budskab
igen og igen, sagde Uffe Bro.
Han opfordrede dog fjernvarmebranchen og hele energibranchen til at slå
koldt vand i blodet. For selv om par-
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tierne på Christiansborg officielt har
taget hul på de indledende drøftelser
eller forhandlinger om en ny energipolitisk aftale, så bliver der ikke indgået nogen aftale på denne side af et
folketingsvalg.
Ingen af partierne vil nemlig give
modstanderne nogen som helst fjer i
hatten forud for en valgkamp.
Uffe Bro advarede også om det truende og omsiggribende problem, at
vindmøllernes VE-strøm i dag er med
til at holde gang i kulovnene på de
store kulkraftværker.
- Vi når aldrig målene om at nedbringe bruttoenergiforbruget. Vi når
heller aldrig målene om at blive CO2frie, sagde han.
Politikerne skal ganske enkelt have
sikret, at når man støtter vindmøllerne med ganske betydelige beløb,
får man også samtidig de optimale
og største besparelser på det sorteste
sorte brændsel, kullet.

For meget fossilt brændsel
I dag er det elpriserne, der styrer,
hvem der producerer strøm hvornår.
Og når vinden blæser, og vindmøllerne for alvor snurrer el ind i systemet,
falder afregningsprisen hurtigt.
De eneste, der kan følge med helt
ned i pris, er kulkraftværkerne, som
tilmed lukker væsentlige dele af

- Vi skal være klar over, at samarbejde eller fusioner kan være fremtiden. At vi skal have indarbejdet en række kompetencer, så vi kan håndtere energibesparelser, strategisk energiplanlægning og forstå et særdeles kompleks marked for energi. Også selv om det kan være svært
at opgive sin selvstændighed, sagde Uffe Bro i sin beretning. Foto: Nils Rosenvold.

overskudsvarmen direkte ud i havene
omkring Danmark.
Det sker endda samtidig med, at de
decentrale værker må køre kedeldrift
med deres naturgas i stedet for kraftvarmeproduktion. Altså er der ikke
sparet fossile brændsler, blot lavet
strøm på vindmøller og kul i stedet
for den langt mere miljøvenlige naturgas.
- Det skal ændres, da problemet

kan blive større og større i de kommende år, hvor der skal mere vind ind
i systemet, sagde Uffe Bro.
Et andet presserende emne er den
varslede omstilling af affaldsforbrændingssektoren til fri konkurrence.
Man har allerede set, at et
EU-direktiv for væsentlige dele af
industriaffaldet har ført til en lastbiltrafik ud af landet til tyske og svenske
affaldsforbrændingsanlæg, som kun i
meget ringe grad udnytter spildvarmen til boligopvarmning.

Stor bekymring for frit marked
på affald
Trafikken skyldes udelukkende spekulation i ikke at betale den afgift
på 350-400 kroner per ton, som skal
betales ved aflevering til danske
anlæg.
- Vi har allerede haft forespørgsler til Renosam og Affald Danmark
om et fælles møde, så vi eventuelt
kan gå sammen. For i værste konsekvens, betyder det noget alvorligt for
varmepriserne flere steder, advarede
Uffe Bro.

Generalforsamlingen gav også plads til debat. Her giver Anders Jespersen fra Dansk Fjernvarmes sekretariat mikrofonen videre til Daniel Nyboe Andersen fra Aalborg Kommune
Forsyningsvirksomhederne. Foto: Nils Rosenvold.

Der er i det hele taget en stribe punkter og tendenser, som fjernvarme(Fortsættes næste side)
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(Fortsat fra forrige side)
selskaberne skal have øjnene åbne
for. Eksempelvis kan presset med
mere bureaukrati og flere regler godt
betyde, at flere af Dansk Fjernvarmes
medlemmer må arbejde hen mod
samarbejde med naboværker eller
deciderede fusioner for at kunne klare
sig optimalt.
- Vi kan ikke stikke hovedet i
busken og håbe på, at tingene nok
skal gå over af sig selv. Gør vi det,
bliver vi kørt agterud.
- Vi skal være klar over, at samarbejde eller fusioner kan være fremtiden. At vi skal have indarbejdet en
række kompetencer, så vi kan håndtere energibesparelser, strategisk energiplanlægning og forstå et særdeles
komplekst marked for energi. Også
selv om det kan være svært at opgive
sin selvstændighed, sagde Uffe Bro.
Generelt bør de enkelte værker være
opmærksomme på de muligheder, der
åbner sig. Et godt redskab til inspi-

Der blev både lyttet koncentreret og læst op på stoffet ved Dansk Fjernvarmes generalforsamling i Odense, hvor 114 repræsentanter for medlemsværkerne deltog. Foto: Nils Rosenvold.

ration er Varmeplan Danmark 2010,
som kom, så og sejrede, før alle de
andre store skelsættende planer, rapporter og udspil på det energipolitiske område i 2010. Det omfattede
såvel Klimakommissionens rapport,

som regeringens meget længe ventede udspil oven på denne. Det sidste
kom faktisk først i februar 2011.
Alt omfatter som nævnt fjernvarme
helt centralt. Men det er ikke fjern-

Dansk Fjernvarmes bestyrelse. Fra venstre er det Christian Hagelskjær, Viborg, Steffen Agger, Helsingør, Freddie Madsen, Esbjerg, Inga Thorup
Madsen, CTR, Bjarne Munk Jensen, Aarhus, Uffe Bro, Løgstør, Torkild Kjærsgaard, Skanderborg, Thomas Lykke Pedersen, I/S Nordforbrænding,
Albert Pedersen, Nyborg, Per Sørensen, Hjørring, Søren Edlefsen, Assens, Lars Chr. Lilleholt, Fjernvarme Fyn, Steen Dahlstrøm, TRE-FOR, Kim
Selch, Billund og det nyvalgte bestyrelsesmedlem, Lars Therkildsen, København. Foto: Nils Rosenvold.
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varmen, der får den største opmærksomhed, selv om den er absolut
afgørende for at skabe sammenhæng
i energisystemet.

Energispareaftale evalueres
Generalforsamlingen bød ikke på de
store energipolitiske eller fjernvarmepolitiske debatter. Der blev dog sat
spørgsmålstegn ved den energispareaftale, Dansk Fjernvarme indgik på
medlemmernes vegne og perspektiverne i denne aftale. Blandt andet,
at det kan være særdeles vanskeligt
for de enkelte værker at agere og
indgå aftaler med forbrugerne, når
standardværdierne konstant ændres i
nedgående retning.
- Men energibesparelser er kommet
for at blive, uanset om man som fjernvarmeværk kan lide det eller ej, kunne
Dansk Fjernvarmes direktør Jørgen G.
Jørgensen slå fast.
Den nugældende aftale skal evalueres meget snart, og derfor kan eksempelvis standardværdierne komme til
debat i den sammenhæng.

Forslag til vedtægtsændring
Også bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev drøftet. Eksempelvis,
at vedtægternes paragraf 2 er gjort
væsentlig kortere og ikke rummer
eksempler på, hvad foreningen skal
bistå medlemmerne med. Kun at for-

Valg til bestyrelsen

Valg til bestyrelsen

Dansk Fjernvarmes bestyrelse fik et nyt medlem i forbindelse med generalforsamlingen. Adm. direktør ved Københavns Energi, Lars Therkildsen, blev
valgt i gruppe 1. Han afløser Knud Sloth, Aalborg, der ikke ønskede genvalg.
Ny suppleant i gruppe 1 er Jesper Søegaard Sahl, Verdo.
I gruppe 2 var der genvalg til Steffen Agger, Helsingør, og Christian
Hagelskjær, Energi Viborg. Gruppe 3 var havde ingen på valg i år. Inga
Thorup Madsen, CTR, blev genvalgt i gruppe 4.
Den nye bestyrelse konstituerede sig efter generalforsamlingen med genvalg af Uffe Bro, Løgstør, som formand, Lars Chr. Lilleholt, Fjernvarme
Fyn, som politisk næstformand og Inga Thorup Madsen, CTR, som teknisk
næstformand.

eningen skal varetage medlemmernes
interesser.
Nyt er det også, at der nu indføjes en
eksklusionsmulighed i vedtægterne.
Dette sker, fordi der ikke har eksisteret en sådan mulighed hidtil, og altså
ikke fordi foreningen går med tanker
om at ekskludere værker. Håbet er, at
paragraffen aldrig bliver nødvendig i
praksis.

Tilgængelig online
Endelig blev der spurgt ind til betydningen af, at paragraf 4 punkt 8
ændres, så der ikke står, at man

udsender skriftligt referat af generalforsamlingen til medlemmerne.
Dette skriftlige referat må medlemmerne selv gå ind på www.danskfjernvarme.dk og læse. Den fremgangsform
gør referatet tilgængeligt hurtigere,
samtidig med at der spares porto.
Der var overvældende flertal for
bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. For at blive endeligt vedtaget, skal vedtægtsændringerne dog til
afstemning på en ekstraordinær generalforsamling. Den finder sted den 5.
maj i Fjernvarmens Hus.
tos@danskfjernvarme.dk
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