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praksis

Kollektiv køling
til København
Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende
og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg.

ny viden

Dansk Fjernvarme klar
med ny strategi
Fjernvarmen skal være grøn,
effektiv og til rådighed for
tre ud af fire danskere.
nyheder

Populær sommerskole
Unge studerende brugte
sommeren på at lære om
danske fjernvarmeløsninger.

El-styringer
og SRO-anlæg

Kontrol af højspændingsbryder

Nødstrømsanlæg

SRO-anlæg

Også når det drejer sig om el-styringer
og SRO-anlæg tilbyder Tjæreborg Industri
energi- og miljørigtige løsninger fra ide til
færdigt projekt og efterfølgende service.
• El-tavler
• El-installationer
• Frekvensomformere
• El-kedler
• Nødstrømsanlæg
• UPS-anlæg

Kærvej 19
6731 Tjæreborg
Tlf. 7517 5244
info@tji.dk - www.tji.dk

• PLC-styringer
• SRO-anlæg
• Prognoseprogram
• Fjernkontrol via radio
eller Internet

• Vagt- og serviceaftaler
• Telefonsupport
• Vagtudkald hele
døgnet, hele året
• Erfaring med fyringsteknik og fjernvarme

Mange fjernvarmeværker
har set fordelene
ved Tjæreborg Industris
professionelle og kundetilpassede løsninger,
og Tjæreborg Industri
er i dag markedsførende
i Danmark indenfor
komplette løsninger til
fjernvarmesektoren.

Tjæreborg
Industri
FJERNVARME • ENERGI • BETON

- en stabil og troværdig samarbejdspartner!

Nu kan du få mere værdi i varmen
Optimer din produktion med det nye PBA system fra Nordjysk Elhandel
Vi har udviklet et værktøj, der sikrer dig størst mulig værdi af din varmeproduktion.
Et system, som behandler data på værkets produktionsenheder, prisprognoser for
elmarkedet og gasmarkedet samt lokale vejrprognoser. Det giver dig optimalt overblik,
for en optimal planlægning af din varmeproduktion.
Ring til teknisk konsulent Morten Holmsberg på tlf: 99 39 58 13 og hør mere.

neas.dk · Tlf: 99 39 58 00

• Spotproduktion.
• Blokbud, med variabel fordeling af blokke efter ønsker, forbrug og produktion.
• Frekvensmarkedet, regulerbare forbrug og produktion, med alle variable ønsker
for budvolumen og pris opdeling i alle blokke.
• Optimal udnyttelse af alle MW på alle enheder på alle tidspunkter.
• Gas spotpris hentes dagligt direkte ind i marginalprisberegner.
• Online data for akkumulerings tankindhold, samt prognose for varmeproduktion, herunder også varmeproduktion for f.eks. solvarme.
• Optimal deltagelse og udnyttelse i både op og
nedreguleringsmarkedet.
• Forberedt på optimering af fremløbstemperatur.

Grøn og effektiv fjernvarme
Dansk Fjernvarmes bestyrelse har nu vedtaget
en ny strategi for foreningens arbejde. Strategien
er ambitiøs og er ikke mindst målrettet en større
udbredelse af fjernvarmen. Fjernvarmen er Danmarks største forbrugerbevægelse, og vi har et
grønt og effektivt produkt, der både er billigt for
samfundet og for den enkelte forbruger. Det skal
flere have gavn af.

Indhold

Fjernvarmen og fjernvarmeindustrien repræsenterer samtidig et stort antal arbejdspladser og
er en af de brancher herhjemme med de største
vækst- og eksportmuligheder. Det skal vi udnytte
ved at sætte investeringer i – og udvikling af –
fjernvarmen højere på dagsordenen og ved at
samarbejde tættere med industrien om fælles
interesser – uden at det går ud over Dansk Fjernvarmes uafhængighed.
Derfor indeholder strategien et nyt og banebrydende samarbejde mellem Dansk Fjernvarme og
branchens industri- og rådgivningsvirksomheder.
Tiltaget kalder vi Grøn Energi, der bliver et nyt
center for analyse, udvikling og innovation, primært inden for fjernvarme. Centret placeres i
Fjernvarmens Hus og vil så småt få luft under vingerne i løbet af efteråret 2012.
Vi ved, at strategien kommer til at
stille store krav til værkerne, til vores
forening og ikke mindst til foreningens sekretariat. Men jeg er ikke i
tvivl om, at vi alle er klar til at løse
opgaven og bidrage til udviklingen af
et grønt og effektivt fælles energisystem i Danmark.
Læs om Dansk Fjernvarmes nye
strategi på side 30 og i interviewet
med formand, Uffe Bro, på side 20.
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Halm-situationen tilbage til normal

Også her
er der
fjernvarme

Efter at sidste års høst skyllede væk i regn, har
landmændene i år bjærget masser af halm, og de
fleste halmleverandører har benyttet muligheden
for at bygge lagre op.

Læs mere side 19

Læs mere side 8

ny viden

Nyt VarmeLab til de ældste skoleelever
AffaldVarme Aarhus har indviet nye undervisningslokaler
til elever i de ældste klasser i Aarhus Kommune.
Læs mere side 16

Send mere flis...
De seneste 20 år har vi lært at bruge flis til energiformål.
Spørgsmål om produktionen og tvivl om fremtidige
forsyninger har fulgt flisen gennem årene.

Læs mere side 32

Kølig København
Der blev både plads til mødelokaler og en tagterrasse beklædt med træ, da det gamle køleanlæg blev fjernet fra taget
på Berlingske Karré og erstattet med fjernkøling.

Læs mere side 24

praksis
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Hele 98 procent af
københavnerne
holder stuerne
varme ved hjælp
af fjernvarme, der
primært kommer
som overskudsvarme fra de store
kraftværker, men
også fra varmecentraler som denne
på Øster Allé.

København
– fjernvarmeby med fart på

Dansk Fjernvarmes landsmøde holdes i år i København. En by, hvor der er
gang i mange fjernvarmeprojekter, og flere nye er på vej – vi giver et overblik.
Tekst: Kommunikationsmedarbejder Lasse Bjerre Sørensen, Københavns Energi lbso@ke.dk
faktaboks: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Annette Jønsson og Lennart Søgård-Høyer
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m mindre end femten år kan
københavnerne skrue op
for deres radiatorer, uden
at det koster på byens CO2-regnskab.
Sådan lyder det ambitiøse mål hos de
københavnske politikere, der vil gøre
byen til verdens første CO2-neutrale
hovedstad i 2025.
Hos Københavns Energi har man
taget udfordringen op og arbejder
blandt andet målrettet på at gøre
produktionen af varme grønnere og
på at reducere byens varmeforbrug.
En række tiltag er allerede sat i værk,
og flere er på vej.

Fra damp til vand
Hele 98 procent af københavnerne
har i dag fjernvarme. To tredjedele
modtager fjernvarmen i form af
varmt vand i rørene, mens den sidste
tredjedel – blandt andet store kunder
som hospitaler og hoteller i centrum
af byen – stadig får fjernvarme som
damp.
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Dampen blev indført i 1920’erne, hvor
blandt andet hospitaler og industri
havde brug for højtemperatur procesenergi, og nye kunder er blevet
tilsluttet dampforsyningen helt op
til nyere tid. Der er imidlertid i dag
ikke længere behov for dampen, og
Københavns Energi er derfor ved at
omlægge forsyningen og erstatter
al damp med fjernvarmevand inden
2025. Det vil give byen en stor energibesparelse og miljøgevinst.
I dag mangler cirka 1.000 ejendomme endnu at få omlagt fra damp
til vand. Med et energibehov, som
i størrelsesorden svarer til eksempelvis Aalborgs, er der tale om en
ganske udfordrende opgave, hvor Københavns Energi skal nå at ombygge
kundeanlæg hos godt 75 ejendomme
om året. Det kræver grundig planlægning, når man skal designe og implementere et nyt net, mens man endnu
holder det gamle i gang, så kunderne
fortsat serviceres som normalt og

ikke oplever svigt i forsyningen. Omkostningerne til kundeanlæg og ledninger beløber sig til 2,5 milliarder kr.

Fjernkøling
Også når det gælder fjernkøling,
er København i rivende udvikling.
Fjernkølingscentralen i Adelgade
ved Kongens Nytorv, der åbnede
i 2010, har allerede mange store
kunder som eksempelvis Magasin,
d’Angleterre, Egmont og Berlingske,
der har brug for køling til komfort
eller nedkøling af serverrum. Med
fjernkøling får de mulighed for at
skifte deres støjende og pladskrævende anlæg ud og reducere deres
el-forbrug med op til 80 procent og
deres CO2-belastning med op mod 70
procent. Samtidig slipper de for omkostninger til drift og vedligehold af
lokale køleanlæg.
Københavns Energi er i fuld gang
med at udbygge fjernkølingsnettet
i København, og den næste central
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Landsmødet i København
ɟɟ Dansk Fjernvarmes 54. landsmøde holdes den 25. og 26. oktober i
Tivoli Congress Center i København.
ɟɟ Online-tilmelding er åben via www.danskfjernvarme.dk
ɟɟ Programmet byder blandt andet på indlæg ved klima- og energiminister, Martin Lidegaard, og en debat mellem en række energipolitiske
ordførere.
ɟɟ Derudover sætter to andre debatter fokus på henholdsvis strategisk energiplanlægning og perspektiverne for beskæftigelse inden
for grøn vækst. Endvidere er der en række faglige indlæg, blandt
andet om intelligent brug af biomasse i fremtiden, apropos de over
vejelser Københavns Energi gør sig som beskrevet i artiklen.

åbner efter planen i Tietgensgade ved
Rådhuspladsen i foråret 2013.
Desuden ser Københavns Energi i
øjeblikket på mulighederne for at føre
en ledning ud til Københavns Universitets Nørre Campus nær Fælledparken. Flere fjernkølingscentraler er
også under overvejelse, blandt andet
analyseres placeringer ved Nordhavn,
Islands Brygge og Sydhavn. Hvor
meget, der realiseres, afhænger dog
i høj grad af, om det vil være muligt
at finde finansiering til udbygningen.
Efterspørgslen efter køling er til
stede, så findes der finansiering til en
udbygning i de nævnte områder, vil
man kunne reducere energiforbruget
og CO2-udledningen yderligere i København.
Københavns Energi forventer allerede ved årets udgang at have aftaler
med kunder om cirka 30 MW.

Fremtidens varmeproduktion
Der skal imidlertid sættes ind på
mange fronter for at nå 2025-målet,
og Københavns Energi er derfor i
gang med flere andre projekter omkring grøn produktion af varme til
fjernvarmenettet.
Samtidig er det nødvendigt at håndtere en helt aktuel udfordring i forhold
til at sikre tilstrækkelig produktionskapacitet i de nærmeste år i København.
Allerede inden udgangen af 2013 skal
Svanemølleværkets blok 7 skrottes på
grund af uventede tekniske problemer.
Forventningen har ellers været, at værket først skulle skrottes i 2025. Behovet
for produktionskapacitet forstærkes
med udgangen af 2015, når også H.C.
Ørsteds Værkets største kraftvarmeblok lukkes ned.
I perioden 2015-2020 kan det
således blive nødvendigt at forøge
varmeproduktionen på spidslastværkerne og i kortere perioder undlade at

producere el på nogle af kraftvarmeværkerne for at kunne øge varmeproduktionen. Derfor har Københavns
Energi lagt en strategi, som indebærer, at der investeres i et nyt flisfyret
kraftvarmeværk med en varmeeffekt
på cirka 300 MW. Anlægget skal være i
drift i 2021.
Derudover vurderer Københavns
Energi mulighederne for et geotermianlæg med en varmeeffekt på 65 MW,
ligesom man også er i gang med at
undersøge mulighederne for at etablere et stort varmelager til økonomisk
optimering af varmeproduktionen.
Nordhavn er en mulig placering og
her kan et lager være i drift allerede
fra 2014.
Endelig planlægger man at opstille
mindre testanlæg for varmepumper og elpatroner inden 2015. Det
er eksempelvis vigtigt at få testet
varmepumpen, før den anvendes til
geotermi.
Biomasse spiller en vigtig rolle i
fremtidsplanerne hos Københavns
Energi. Ikke al biomasse er imidlertid bæredygtig, og derfor lægges
vægt på, at der udvikles stramme og
fornuftige bæredygtighedskriterier,
ligesom Købehavns Energi som Danmarks største fjernvarmeindkøber vil
stille krav til varmeleverandørerne
i forhold til varme baseret på biomasse. Der er således fokus på, at
flisen til et nyt kraftvarmeværk ikke
kommer fra eksempelvis fredede eller
bevaringsværdige skove.
Målet om CO2-neutralitet i 2025
kan gøre det nødvendigt at omstille
spidslastkedlerne til biomasse, og
derfor indgår biomasse-fyrede spidslastkedler også som en mulighed i
strategien hos Købehavns Energi. Omfang, placering og tidspunkt afventer
dog endnu en planlagt analyse af
spids- og reservelast.

Undskyld, vi graver…
De mange aktiviteter, der for tiden
er gang i, kan ikke undgå at sætte sig
spor i gadebilledet. Der graves rigtig
mange steder i København i disse år,
blandt andet i forbindelse med metrobyggeri og gaderenovering. Med
investeringer i fjernvarme for mellem
500 og 600 millioner kroner tegner
Københavns Energi sig også for en
god del af de graveprojekter, københavnerne for tiden må leve med. Det
er blandt andet tilfældet et af de
mest trafikerede steder i byen, nemlig
Bernstoffsgade mellem Københavns
Hovedbanegård og Tivoli, hvor fjernvarme- og fjernkøleledninger for tiden graves ned. Det kræver blandt andet en stor informationsindsats både
gennem lokalpresse, på hjemmeside
og ikke mindst direkte over for de
berørte borgere og virksomheder. Alle
interessenter holdes bedst muligt
orienteret, og der bliver lagt vægt på
at svare meget hurtigt på henvendelser og give grundige forklaringer, når
projekterne eksempelvis forsinkes af
arkæologiske fund. J

Hovedstadens
fjernvarme
ɟɟ Københavns Energi forsyner
98 procent af københavnerne
med fjernvarme
ɟɟ Fjernvarmeproduktionen i Københavns Energis forsyningsområde var i 2010 på cirka 50
GWh
ɟɟ Københavns Energi ejer og
driver fordelingsnettet, som
for varmtvandssystemet vedkommende strækker sig over
cirka 1.300 km og for damp
cirka 120 km
ɟɟ Fire store kraftvarmeværker
og tre affaldsforbrændingsanlæg leverer overskudsvarme
til fjernvarmenettet i københavnsområdet. De fire store
kraftvarmeværker er H. C.
Ørstedsværket, Svanemølleværket, Avedøreværket og
Amagerværket.
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Halm-situationen
tilbage til normal
Efter at sidste års høst skyllede væk i regn, har landmændene i år bjærget
masser af halm, og de fleste halmleverandører har benyttet muligheden for at
bygge lagre op. Det oplyser Halmleverandørforeningen.
Tekst: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Dansk Fjernvarme tos@danskfjernvarme.dk

B

illederne af mejetærskere med
larvefødder er heldigvis historiske. For i år har høsten artet
sig anderledes positivt end sidste
sæson. Uden de massive mængder
regn, som gjorde det umuligt at køre
på markerne for at høste kornet,
presse halmen og samle den sammen
til halmvarmeværkerne.
– Situationen er meget bedre. Det
har været en forholdsvis nem bjærgning, og indtrykket er, at der er blevet
bjærget mere halm end gennemsnitligt, siger sekretariatsleder Thomas
Holst fra Halmleverandørforeningen.
Det betyder, at mange leverandører har lyttet til Halmleverandørforeningens råd om at bygge lagre op.
Typisk en bufferkapacitet på omkring
20 procent ekstra. Læren fra sidste
års katastrofehøst er netop, at hvis
der lægges sådanne mængder til side
til at stå imod med, vil man i de fleste
tilfælde kunne finde de nødvendige
mængder halm. Måske ikke hos nabogården, men så i en anden landsdel.

Hele landet ramt
Så positive var mulighederne ikke
sidste år, hvor hele landet var ramt
af regnens hærgen i høst-perioden.
Thomas Holst peger på, at det ikke vil

være realistisk eller praktisk muligt
for den enkelte landmand at bygge
et større lager op end de cirka 20
procent. Det vil blive for dyrt for den
enkelte at skulle have 40-50 procent
ekstra halm stående.
For fjernvarmeværkerne var situationen alvorlig. Mange måtte i stor
hast have ombygget deres anlæg, så
de kunne bruge andre typer brændsel. Og eksempelvis på Bornholm
blev der værkerne imellem udvist
kæmpe solidaritet, så de værker, der
rent praktisk kunne bygge om, gjorde
det og afgav halm til de, der ikke
kunne. Derved undgik man kritiske
situationer med kolde radiatorer hos
forbrugerne.

Erfaringerne fra dette års høst er
indtil videre, at udbyttet af halm ser
ganske godt ud. Mængderne per hektar svarer nogenlunde til et gennemsnitligt udbytte. Og det er til trods for,
at man tidligt i kornets vækstperiode
havde en længerevarende tør periode, der kunne true halmstråenes
længde. Trods dette blev slutresultatet altså, at høsten ser ganske god ud.
Videncentret for Landbrug vurderer, at der potentielt kan bjærges
omkring 5,5 millioner tons halm.
I 2009 blev det gjort op, at der blev
anvendt 1,4 millioner tons til at fyre
med, 1,1 millioner tons til foder og 0,7
millioner tons til strøelse. De resterende 2,3 millioner tons blev nedmuldet på marken. J

Godt udbytte
Sidste års problemer bundede ifølge
Halmleverandørforeningen især i, at
hele landet blev ramt af det dårlige
vejr.
– Vi har oplevet dårligt høstvejr
tidligere. Men det har så oftest været enkelt landsdele, der har været
ramt. Derfor har man kunnet hente
halmen lidt længere væk fra. Men i
og med, det var hele landet, der blev
ramt sidste år, så var situationen
helt ekstrem, siger Thomas Holst.

Tilmeld dig vores NYHedsBreve på

www.danskfjernvarme.dk
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MARKEDETS BEDSTE
PBA-SOFTWARE

GIVER DIG MARKEDETS BEDSTE OVERBLIK...
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Vi har udviklet en brugervenlig PBA-software, som gør det
lettere for dig at overvåge og optimere driften af dit anlæg.
Med alle informationer samlet ét sted er det let at danne sig
et overblik over anlæggets daglige drift.
Kontakt os hvis du vil vide mere:
Tlf.: 87 44 67 80 eller e-mail: pba@energidanmark.dk

www.energidanmark.dk
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Dansk Fjernvarmes bestyrelse besøgte verdens største varmepumpeanlæg der kan levere 90 MW varmeeffekt og 60 MW køleeffekt. Anlægget er hugget ud i klippegrunden under Helsinki.

Varme og køling på finsk
Gigantiske varmetuneller og verdens største varmepumpeanlæg var blandt
oplevelserne på Dansk Fjernvarmes bestyrelses studietur til Finland.
Tekst: Afdelingsleder Søren Schmidt Thomsen, Dansk Fjernvarme sst@danskfjernvarme.dk
Foto: Søren Schmidt Thomsen
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ansk Fjernvarmes bestyrelse
har tradition for en studietur
til et europæisk land. Formålet er at lære af vores nabolande,
udveksle synspunkter og etablere
faglige og politiske netværk. Studieturen gennemføres hvert andet år, og
i år gik turen til Finland. Det blev en
tur med anderledes og inspirerende
oplevelser.

Finsk energi
Finland har en befolkning på cirka
5,4 mio. og samtidig Europas laveste
befolkningstæthed på blot 18 indbyggere pr. km2. Til sammenligning har
Danmark cirka 126 indbyggere pr.
km2. Finlands energiforsyning er ret
forskellig fra Danmarks. Ud over at
18 % af det samlede energiforbrug
stammer fra a-kraft, og der i øvrigt
planlægges yderligere a-kraft anlæg,
domineres forsyningen af biomasse
(28 %), mens kul og naturgas hver kun
udgør omkring 10 %.
Fjernvarmen · nr. 10 · oktober 2012

I Finland er skovflis eller råtræ for
værdifuld en råvare til blot at blive
brændt af til el- og varmeproduktion. I stedet kan varmeforsyningen
overtage store mængder spildvarme
fra landets store skov/papirindustri,
hvor der anvendes store mængder
energi, når cellulosen skilles fra til
enten papir eller pulp. Ud over at der
anvendes restprodukter fra skovene
(bark, stød, savspåner mv.) til at producere den nødvendige procesenergi,
anvendes ”black liquor” fra papirproduktionen også. Den olieagtige blanding af hemicellulose og lignin, der er
tilbage, når cellulosefibrene er udskilt
fra vedmassen, kaldes Black liquor.
Ved afbrænding erstatter den fossile
brændsler, og teknikken er i dag standard i papirindustrien.
Processen hæver energieffektiviteten markant. Brændslerne betyder,
at varmeforsyningen disse steder
nærmest er CO2-neutral og prismæssigt yderst konkurrencedygtig.

Ingen varmeforsyningslov
Reguleringsmæssigt findes der ingen
pendant til varmeforsyningsloven i
Finland, og varmeforbrugere er kun
beskyttet gennem de almindelige
konkurrencelove. Fjernvarmen er derfor principielt i fri konkurrence med
alternativerne. Konkurrencemyndighederne har dog et skarpt øje på
varmeforsyningerne i kraft af deres
status som monopoler med deraf følgende ”dominerende stilling”. Der føres således et tilsyn for at sikre mod
urimelige varmepriser, uden at det er
så klart reguleret som i Danmark.
Fjernvarmen mærker konkurrencen fra varmepumper, men er ofte
konkurrencedygtig som følge af kraftvarmeproduktionen på centrale værker og opsamlingen af store mængder
spildvarme fra den tunge industri.
Katri Vala – verdens største
varmepumpe
I 2004 traf Helsinki Energi, ejet af
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bystyret, beslutning om at etablere
verdens største varmepumpeanlæg.
Efter to års anlægsarbejde blev
det kombinerede varmepumpe- og
kølingsanlæg sat i drift, og det kan
levere op til 90 MW varmeeffekt og
60 MW køleeffekt. Varmen hentes fra
renset spildevand og boostes til en
temperatur på 88o C, hvorefter det
kan ledes direkte i fjernvarmenettet.
Ved produktion af køling bruges havvand, og lige som i Danmark er fjernkøling kun så småt under udbredelse.
Varmepumpeanlægget er placeret 30 m under Katri Vala parken i et
imponerende stort hulrum sprængt
ud af fjeldet, og er dermed nærmest
usynligt i bybilledet på jordoverfladen.

Energitunneler
Anlægsarbejder midt i en pulserende
storby er trælse. Det har Helsinki
Energi taget konsekvensen af for
deres overordnede transmissionsnet.
I et 55 km langt sammenhængende
netværk har de sprængt tunneler i

fjeldet tværs under centrum af byen.
Størstedelen af de varmeproducerende enheder er koblet på netværket, hvorved de opnår øget stabilitet
og fleksibilitet i varmeforsyningen.
En sjov historie er desuden, at den
store grotte med konstant lave temperaturer har huset en hajfamilie,
der var hjemløs, mens man restaurerede deres akvarium i en zoologisk
have.
Energitunnelerne rummer også
fjernkølingsrør, elektriske kabler op
til 110 kV samt telekabler. Selvom
anlægget er dyrt, giver det mange
fordele. Helsinki Energi er helt uafhængig af vejr/årstid, de har altid
mulighed for hurtigt at kunne tilse
og vedligeholde det overordnede
transmissionsnet, infrastrukturen
er godt beskyttet, og selskabet kan
minimere rørføringen ved at føre tunnelerne direkte mellem produktionsanlæggene. Tunnelerne er så store, at
der kan køres i bil igennem dem, og
der har sågar været afholdt maratonløb i dem. Ganske multifunktionelt. J

Finnish Energy
Industries
I Finland er interesserne for el,
fjernvarme og industrien samlet
i én brancheforening – Finnish
Energy Industries. Som en specialitet arbejder foreningen også
med arbejdsmarkedsforhold
inden for energisektoren.
ɟɟ Seks medarbejdere arbejder
med fjernvarme og organisationen tæller samlet godt 40
medarbejdere.
ɟɟ Uddannelse og kursusaktiviteter er udskilt i et selvstændigt
datterselskab med 15 medarbejdere.
ɟɟ Foreningen har cirka 250 medlemmer samt 60 associerede
medlemmer.

Intelligente
motorventiler i
fjernvarmeklassen

Ja. Der er allerede mange, der har opdaget, at Belimo er nået
helt ud i fjernvarmen med sit overlegne program af intelligente
motorventiler.

Søger du schweizisk kvalitet, lang levetid, gode priser og 5 års
garanti? Søger du tilgængelig og kompetent viden om motorventiler? Søger du hurtig og sikker levering?

Tag for eksempel den nye generation af intelligente motorstyrede butterflyventiler – Type D6..N serien. Her passer motorerne
præcis til ventilstørrelsen. De vejer mindre og fylder mindre – også
på budgettet. Indjusteringen sker automatisk og betjeningen
er elektronisk. Motor og butterflyventilen udgør tilsammen en
vedligeholdelsesfri motorventil. Alt sammen værd at tage med i en
travl hverdag.

Så er Belimo-nummeret 8652 4400 alt, hvad der er værd at vide om
regulering af vand og luft

www.belimo.dk

Vil du vide mere endnu så tjek www.belimo.dk

– Alt hvad der er værd at vide
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Frit valg: Gæld eller
lavere varmepris
Oue Kraftvarmeværk giver sine forbrugere
mulighed for at betale deres del af værkets
restgæld straks og dermed få en lavere varmepris.
En tredjedel af forbrugerne har sagt ”ja tak”.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk

I

et presset ejendomsmarked er en
høj varmeregning bestemt ikke et
godt salgsargument. Det problem
kender husejere, der får varme fra
barmarksværker – også i landsbyen
Oue, der ligger mellem Hobro og Hadsund.
– Det var svært at handle huse i
vores område, og fjernvarmen havde
et dårligt ry for at være dyr. Kombineret med den generelt dårlige omtale
af små barmarksværker var det helt
klart en barriere for hushandler,
fortæller Oue Kraftvarmeværks formand, Frank Skov.
De seneste syv år har værket
derfor tilbudt sine forbrugere en ordning, der fortsat er populær, og som
stadig flere forbrugere benytter sig
af. De har nemlig kunnet betale deres andel af værkets restgæld ud og
derpå få en lavere varmepris.
– I dag har 50 ud af vores 146 forbrugere sagt ja til ordningen. Så sent
som i år har tre husstande meldt sig.
Selvom værkets gæld er betalt i 2014,
har det stor betydning for dem, der
betaler deres andel ud nu. Et hus med
et forbrug på 20 MWh, svarende til en
varmepris på 26.000 kroner om året,
kommer ned på 16.000 kroner, oplyser
Frank Skov.

Fair og balanceret
Ordningen blev lanceret af værkets
bestyrelse i 2005 og blev samme år
godkendt af forbrugerne ved generalforsamlingen. I de to første år
benyttede omkring 20 husstande sig
af ordningen, mens de resterende 30
husstande er sprunget til i en jævn
strøm frem til i dag.
12
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Frank Skov understreger, at det ikke
var helt let at få detaljerne i ordningen på plads. Målet var, at den skulle
være fair og balanceret, så husejerne
reelt betaler det, der svarer til deres
andel af gælden.
Varmeværket opererer med tre
forskellige ejendomstyper, nemlig almindelige boliger (123 styk), ældreboliger (13 styk) og erhvervsejendomme
(10 styk). Disse tre typer afregnede
efter tre forskellige tariffer og havde
derfor også tre forskellige andele i
værkets samlede gæld.
Da ordningen blev lanceret, var
værkets gæld opgjort til syv millioner
kroner. Men når forbrugere indfrier
gæld før tid skal der lægges moms til,
fordi forbrugerens betaling vil tælle
som en indtægt for værket.
Hvis en høj andel af forbrugerne
valgte at betale deres gæld samtidig,
ville værkets overskud tilmed blive
så stort, at reglerne om skattepligt
ville træde i kraft. Det var regnestykket nødt til at tage højde for og det
betød, at den samlede gæld blev gjort
op til 9,95 millioner kroner. Herefter
var kunsten at lave en retfærdig fordelingsnøgle.
– Jeg brugte oceaner af tid for
at finde ud af et system, hvor tarifferne stadig var fair i forhold til de
forskellige hustyper og forholdet
mellem fast afgift og variabel afgift
var uændret på et lavere niveau efter gældsindfrielsen. Det var meget
tricky, men vi er godt tilfredse med
resultatet, fastslår Frank Skov.
Ordningen betyder, at værket har
kørt med seks forskellige varmepriser
i stedet for tre. Hver af de tre kunde-

typer har nu både en pris for dem,
der har betalt gælden ud og for dem,
der ikke har. Disse priser er hvert år
anmeldt til Energitilsynet, hvilket
ikke har givet anledning til spørgsmål
eller kommentarer.
Da ordningen trådte i kraft, kostede det 63.583 kroner for et almindeligt hus at blive gældsfrit. Ældreboliger kunne nøjes med 37.504 kroner,
mens prisen for erhvervsejendommene blev udregnet i hvert enkelt tilfælde, baseret på forbrug. Beløbene
er i de følgende år faldet i takt med,
at værket på helt almindelig vis har
afdraget på lånene og nærmer sig
gældsfriheden. I år koster det eksempelvis omkring 14.000 kroner for en
almindelig bolig at betale gælden ud.

Gør en forskel for værket
Mange har valgt at betale gælden ud
for at gøre huset nemmere at sælge.
Andre har taget udgangspunkt i, at
opsparingskontoen i banken i disse
tider ikke tjener de store renter hjem.
Derfor kunne det gøre en større
forskel i hverdagen at få en markant
lavere varmepris end at have penge
stående på en opsparing.
Ordningen har således først og
fremmest givet den enkelte forbruger
mulighed for at indrette sin økonomi
på flere måder. Men den har også været til gavn for værket som helhed.
– Vi har gjort meget for at optimere driften, og gældsindbetalingerne har også haft en positiv
effekt på værkets økonomi, fordi de
indbetalte beløb er brugt som ekstraordinære afdrag på værkets gæld. Nu
ser vi frem til at blive gældfri i 2014
og køre stabilt med vores anlæg, der
er rigtig godt opdateret, og som vi
arbejder på at optimere yderligere.
Værkets generelt sunde økonomi har
betydet, at stort set alle forbrugere i
år har fået penge tilbage ved årsopgørelsen, fortæller Frank Skov. J

Nej, vi bruger
ikke tiden på at
sove længe ...

– men på at sikre kvaliteten!

BROEN BALLOMAX®
Brøndventil – PN25, DN 32-250

Styrken ved BROEN BALLOMAX® ligger i holdbarheden. Vi bruger meget tid på at
gennemarbejde designet, vælge de rigtige materialer, belaste og teste. Derfor kan
vi stå inde for, at når først en BALLOMAX® ventil er monteret, går der mange år, før
du behøver at skænke den en tanke igen. Det er der både god økonomi og tryg
nattesøvn i ...
Vil du vide mere?
Kim Rasmussen, telefon 2340 1008 (Sjælland og Fyn) og Arne W. Andersen,
telefon 2340 1005 (Jylland) svarer gerne på spørgsmål.

BROEN BALLOMAX®
Twinventil – PN25, DN 25-200
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Mange ville på
sommerskole
om fjernvarme
God omtale fra tidligere deltagere gav et stærkt kandidatfelt til den tredje udgave
af den årligt tilbagevendende sommerskole om fjernvarme og fjernkøling.
Tekst: Kommunikationsmedarbejder Astrid Aabye Møller, Fjernvarmens Udviklingscenter am@fjvu.dk
Foto: Fjernvarmens Udviklingscenter
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M

ere end 50 personer søgte
om at deltage i årets sommerskole om fjernvarme og
fjernkøling, så arrangørerne havde
frie hænder til at udvælge 25 af dem,
som fik en adgangsbillet til sommerskolen. Gennem deres studium og
i deres arbejdsliv har de fokuseret
på energiplanlægning, og som den
næste generation af ingeniører vil de
være med til at designe fremtidens
energisystem. Sommerskolen giver
den danske fjernvarmebranche en
enestående mulighed for at demonstrere, hvad fjernvarmeinfrastruktur
kan tilføre energisystemet, og hvad
danske virksomheder kan levere.

Skal lære det fra bunden
Som bekendt er der kun ganske lidt
undervisning i fjernvarme på danske

og udenlandske videregående uddannelser, og fjernvarme har kun
begrænset udbredelse, lige så snart
man forlader Danmark. Derfor havde
sommerskolen – som i de tidligere
år – fokus på at føre deltagerne ind i
fjernvarmens verden. Over en periode
på 14 dage fik de studerende en teoretisk og praktisk introduktion til tekniske, økonomiske og kommercielle
problemstillinger ved at designe et
fjernvarmenet.
De studerende har fået teoretisk
undervisning af Jens Vestergård fra
Aarhus Universitet, Flemming Hammer
fra Cowi og Sven Werner, Universitetet
i Halmstad. I praksis har de studerende
fået mulighed for at se installationer
og laboratorier hos AffaldVarme Aarhus, Logstor, Danfoss, Kamstrup, Dong
og Brædstrup Fjernvarme.

Den røde tråd gennem kurset var en
case om udvidelse af fjernvarmenettet ved Skanderborg-Hørning Fjernvarme, herunder omkostninger, varmetab, økonomisk- og energimæssig
besparelse for det berørte boligkvarter og en opsummering af fordele og
ulemper ved brug af booster-varmepumper og lavtemperaturfjernvarme
i nettet. Til sammen har alt dette
givet de studerende mulighed for at
anvende teori i praksis og få erfarne
driftsfolks feedback på deres design
og beregninger.

Bedre adgang til viden
Det er netop den generelle indføring i
fjernvarme, der har trukket de studerende til Danmark. Mange af dem er
blevet gjort bekendt med eksistensen
af fjernvarmeteknologiens mulig-

Der var stor interesse for at komme
på sommerskole om fjernvarme i
Danmark. Mere end 50 søgte adgang til sommerskolens 25 pladser.
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Sommerskole
om fjernvarme
ɟɟ Sommerskolen blev
afholdt første gang i
2010.
ɟɟ 75 studerende fra en
række lande har deltaget i sommerskolen.
ɟɟ Sommerskolen forventes afholdt i august
næste år.
ɟɟ Bidragydere til sommerskolen er Cowi,
Brædstrup Fjernvarme, Fjernvarmens
Udviklingscenter, AffaldVarme Aarhus og
Skanderborg-Hørning
Fjernvarme.
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heder, men har ikke haft muligheden
for at finde flere generelle informationer om fjernvarmeinfrastruktur i
deres hjemlande.
– Vi er bekendt med fjernvarmeog fjernkølingsteknologi. Men vi har
ingen praktisk erfaring, og vores
teknologi er ikke nær så udviklet som
i Europa, sagde Cordova Cordova, der
er kommet fra Indonesien.
Han ser gode muligheder for fjernkølingsteknologi på det Indonesiske
marked, hvor energiforbruget er stadigt stigende, og efterspørgslen efter
køling er enorm.
Også danske studerende er vendt
hjem fra udlandet for at lære om
dansk fjernvarmeteknologi. Sune
Møller arbejder og læser i England,
men er kommet til Danmark for at få
et basalt kendskab til fjernvarme.
– Det engelske varmemarked er
ikke udviklet, men der er stort potentiale. Jeg synes, det er interessant at
beskæftige sig med fjernvarme, fordi
energisektoren er et fokusområde,

hvor der kommer til at ske mange
ting, siger Sune Møller, der håber at
komme til at arbejde i den engelske
energisektor.

Godt udbytte
De studerende har haft godt udbytte
af deres ophold. Faktisk imponerede
flere af de studerende så meget, at de
deltagende virksomheder tilbød dem
et egentligt praktikophold. På den måde
er sommerskolen,
der begyndte for tre
år siden, for alvor
begyndt at opfylde
sin hensigtserklæring
om at udbrede kendskabet til fjernvarme
som teknologi og om
at skabe netværk
mellem fagfolk og
studerende.
I den sammenhæng er det især
positivt, at tidligere

deltagere har omtalt sommerskolen i
så positive vendinger, at det har givet
flere lyst til at besøge Danmark. Det
er arrangørernes forventning, at sommerskolen har etableret et så godt
ry, at den i de kommende år vil spille
en væsentlig rolle i udbredelsen af
kendskabet til fjernvarme som forsyningsform. J

Den internationale sommerskole om fjernvarme kombinerer
teoretisk undervisning med besøg ude i den virkelige verden.

Fjernvarmebranchens rådgivere
Spørg Aon om dine forsikringsforhold
Vi har gennem tiden erfaret, at der er et stort behov for forsikringsteknisk
rådgivning indenfor energisektoren.
Med specialviden indenfor varme- og
kraftvarmebranchen tilbyder Aon al
form for forsikringsmæssig assistance,
fx
• Risikoanalyse
• Udarbejdelse af udbud
• Løbende forsikringsrådgivning
• Rådgivning i skadessituationer
• Årlig forsikringsgennemgang
• Pensionsrådgivning

Vi står naturligvis til disposition ved eventuelle spørgsmål. Læs mere på www.aon.dk

Gunnar Jørgensen
d 3269 7418
m 4019 7630
guj@aon.dk

Niels K. Pedersen Jørn Skrøder Jensen
d 3269 7429
d 3269 7472
m 2938 2506
jsj@aon.dk
nkp@aon.dk

Martin Lambert
d 3269 7473
m 2613 2193
mla@aon.dk

Peter Dalsgaard
d 3269 7443
m 4074 7217
ped@aon.dk
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Nyt VarmeLab til de
ældste skoleelever

KORT NYT
Grøn Energi er en
realitet fra oktober

Lokal energiplanlægning
Dansk Fjernvarmes regionale fyraftensmøder om
lokal energiplanlægning er
populære.
Både fjernvarmeforsyninger og kommuner melder
sig til temamøderne, der afholdes i Kolding 2. oktober,
Ringsted 4. oktober, Silkeborg 9. oktober, Allerød 13.
november og i Brønderslev
19. november.
Læs mere på
www.danskfjernvarme.dk,
hvor det også er muligt at
tilmelde sig temamøderne.

Brændeovne
malplacerede i
lavenergihuse
Hvis brændeovne skal
bruges i fremtidens lavenergihuse, skal der fremstilles
ovne med kun den halve
effekt. Selv en brændeovn
med lille varmeffekt er ikke
uproblematisk, da ovnen
kan afgive store mængder
partikler til indeklimaet i
optændingsøjeblikket.
Det fremgår af en undersøgelse foretaget af
Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg
Universitet. Undersøgelsen
er udført for Miljøstyrelsen
af SBi, Dansk Standard og
brændeovnsfabrikanter.
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AffaldVarme Aarhus har indviet nye undervisningslokaler til elever i de ældste klasser i Aarhus
Kommune. Lokalerne ligger på AarhusVærket og
kaldes VarmeLab.
Tekst: Kommunikationsmedarbejder Mette Koch, AffaldVarme Aarhus metk@aarhus.dk
Foto: AffaldVarme Aarhus

Den 1. oktober stiftes foreningen, Grøn Energi, som
et led i Dansk Fjernvarmes
strategi. Foreningen skal
give fjernvarme og fjernkøling en stærk position
og skabe forståelse hos
eksterne interessenter og
beslutningstagere.
Grøn Energi skal bl.a.
påvirke dansk energipolitik
gennem analysearbejde,
undersøgelser og energipolitiske udspil i samarbejde
mellem værker og industri.
Grøn Energi etablerer sig
nu med bestyrelse og sekretariat, og de første analyser
sættes i gang i løbet af 2012.

D

e århusianske folkeskoleelever fra de ældste klassetrin
har fået en ny og helt unik
måde at lære en masse om, hvor
deres fjernvarme kommer fra og
hvordan den distribueres. Og det sker
vel at mærke ved hjælp af den nyeste
teknologi.
AffaldVarme Aarhus har nemlig
åbnet et såkaldt VarmeLab, der udgør
et helt nyt undervisningstilbud om
fjernvarme. Tilbuddet handler om
fjernvarme i praksis, og undervisningen sker igennem brug af iPads, datalogning og såkaldt augmented reality.
Alt i alt får de ældste klasser et
tidssvarende undervisningstilbud
med besøg på et varmeværk, med
hands-on-øvelser i et fjernvarmelaboratorium og med IT i undervisningen.
En del heraf er en app med augmented reality, også kaldet forstærket virkelighed. Her kan eleverne via
iPads kan se, hvad der foregår inde i
selve varmeanlægget, og dermed giver teknologien mulighed for at kombinere oplevelsen af fysisk at være
tilstede ved et fjernvarmeanlæg med
de muligheder, IT giver for at lægge et
lag viden mere på.

Klimavenlig fjernvarme
Undervisningen har fokus på at lære
eleverne, hvordan vi får varme i radiatoren og i gulvet, og hvordan det
varme vand til den varme vandhane
bliver til. I løbet af undervisningen får
eleverne forståelse for, hvordan fjernvarme fungerer fra produktion over
transmission og distribution til forbrug. Endelig lægger undervisningen
op til, at eleverne får viden om, hvordan fjernvarme bruges og udvikles på
en stadig mere klimavenlig måde.
VarmeLab er blevet til i et samarbejde mellem AffaldVarme Aarhus og
læreruddannelsen på VIA University
College. Elever fra Katrinebjergskolen
var med til at teste VarmeLab’et ved
indvielsen, og siden 1. september har
de ældste skoleklasser kunnet booke
tid i de nye lokaler.

Afdelingsleder fra læreruddannelsen på
VIA University College, Else Skibsted, og
elever fra Katrinebjergskolen afprøver
øvelser om fjernvarme i VarmeLab.

TERMIX Fuldisolering
- nu med komplet produktprogram

TERMIX NOVI
TERMIX VMTD

5 stærke
fjernvarmeløsninger
Gemina Termix kan nu tilbyde et komplet
produktprogram med fuldisolering,
der kan leveres med vejrkompenseret styring
iht. fremtidig DS 469 norm.

TERMIX VMTD opbl.

exhicom.com

Vælg mellem fem stærke fjernvarmeløsninger
med fuldisolering, der sikrer minimalt varmetab
både under tapning og i tomgangsfunktion.

Mød os på
Dansk
Fjernvarmes
Landsmøde
Træfpunkt 65

TERMIX VVX

TERMIX ONE

Læs mere på www.termix.dk

Tlf.: 9714 1444
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Kæmpe interesse for
fremtidens regulering
af fjernvarmen
Over 100 personer deltog i konference om regulering af fjernvarmen.
Interessen bunder i kraftværkernes større og større afhængighed af at
sælge varme, og af, at smart grid ikke har nogen fremtid uden fjernvarme.
Tekst: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Dansk Fjernvarme tos@danskfjernvarme.dk
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E

r hvile-i-sig-selv princippet på
vej mod at blive afløst? Skal
systemet justeres og rettes til?
Eller skal fjernvarmen ganske enkelt
reguleres på en helt ny måde i fremtiden?
Spørgsmålene er indtil videre
ubesvarede, men interessen for dem
er kæmpestor. Det viste konferencen
”Fremtidens regulering af fjernvarmesektoren”, der blev afholdt i
Korsør.
Konferencen var blevet til i et
samarbejde mellem Dansk Energi,
Renosam, affald danmark og Dansk
Fjernvarme, og de mere end 100 deltagere fra blandt andet kraftværker,
interesseorganisationer, fjernvarmeværker, Energitilsynet, Energistyrelsen og Energinet.dk bekræftede,
at det er store interesser, der er på
spil. Ikke mindst fordi der i mange
tilfælde var tale om, at det var den
absolutte top fra de forskellige dele
af den danske energisektor, der var
mødt frem.
Dansk Fjernvarmes direktør, Kim
Mortensen, var blandt dem, der fik
ordet, og han gjorde foreningens
generelle holdning til fremtidens regulering klar:
– Dansk Fjernvarme vil godt være
med til at se på, om vi kan finde en
anden måde at regulere fjernvarmen
på. Men vi vil ikke være med til at
sætte blandt andet den indbyggede
forbrugerbeskyttelse, som er en væsentlig del af hvile-i-sig-selv princippet, over styr.
Dermed er der lagt op til, at alle
interessenter er med ved bordet. Men
ifølge Dansk Fjernvarme er der kun
ræsonnement i at ændre regler og
rammer, hvis det er til det bedre.
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Vindmøller skærper
kraftværkers interesse
Når den fremtidige regulering af
fjernvarmesektoren i stigende grad
har interesse i elsektoren, er det,
fordi sammenhængene mellem el- og
varmeproduktion er under forandring i disse år og samtidig bliver
mere og mere komplekse. For el-producenterne er fjernvarme derfor kommet endnu mere i fokus end tidligere.
En del af årsagen er ganske naturligt de mange nye vindmøller, som
skal levere halvdelen af den samlede
mængde el i fremtiden. Det vil betyde, at de store kraftværker skal
levere mindre, og at de derfor i endnu
større grad har fokus på at få omsat
spildvarmen til en brugbar energiressource via fjernvarmesystemet.
– Vindmøller tager en større og
større del af elproduktionen. Derfor
bliver der færre og færre timer, hvor
kraftværkerne kører. Det er en sektor, der er under enormt hårdt pres,
vurderede administrerende direktør
Lars Aagaard, fra Dansk Energi.
Han pointerede tilmed, at en anden udfordring sagtens kan blive, at
der kommer tidspunkter, hvor det
blæser rigtig meget, men hvor der
alligevel skal produceres på kraftværkerne for at lave varme.
Dertil kommer endda, at det meget omtalte smart grid kræver tæt
sammenhæng mellem el og varme.
– Smart grid handler i min verden om
en ret tæt integration mellem fjernvarme og el, sagde han.
Alt dette stiller helt nye krav til
fremtidens regulering af – ikke bare
fjernvarmen – men hele energisektoren. Teknologierne og forsyningsformerne knyttes i stigende grad tættere

sammen, og det kræver, at der også
reguleringsmæssigt tænkes i helheder og ikke i geografiske ø-områder.

Der skal skabes sammenhæng
mellem mål og regler
Der skal med andre ord være sammenhæng mellem de overordnede
nationale målsætninger om at sige
farvel til fossile brændsler i el og opvarmning i 2035, og den planlægning,
der laves på kommunalt niveau.
Lovgivning og regelsæt skal ikke
spænde ben for de overordnede mål,
som eksempelvis med obstruktioner
fra naturgasselskaber ved vedvarende energiprojekter i fjernvarmen.
På konferencen stod det klart,
at forudsætningerne for strategisk
varmeplanlægning er nødt til at blive
opdateret, ellers modvirker de målet
om fossilfri el og varme.
Disse budskaber tog kontorchef
Flemming G. Nielsen med sig sammen
med en pointe om, at afgiftssystemet
aktuelt ikke er indrettet til at spille
sammen med de overordnede energipolitiske målsætninger. Flere analyser af blandt andet afgiftssystemet
og reguleringen skal derfor være med
til at klarlægge, hvordan energien
skal stykkes sammen. Og så var Flemming G. Nielsen tilbage ved hvilke-isig-selv princippet.
– Hvis vi afskaffer hvile-i-sig-selv,
hvad skal der så til i stedet? Analyser
giver endnu ikke noget klart bud på
svaret. I løbet af det næste års tid vil
der måske tegne sig et billede, men
der ligger flere analyser forude. Det
er derfor også glædeligt, at I selv
tager ansvar for at finde løsningerne,
sagde han henvendt til den samlede
energibranche. J

Hvor er vi? DR-Byen på Amager.
Byen består af fire segmenter
og en forbindelsesgade – kaldet Indre Gade. Inspirationen
til arkitekturen er fundet i den
mellemøstlige idé om en ”Kasbah” – en form for by i byen. Et
miks af overdækkede pladser
og gader, forretninger og værksteder. Det bebyggede areal
er 131.000 m2 og der arbejder
cirka 2.500 personer i byen. DR-

TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen
foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Hvordan fungerer varme
systemet? Varmen leveres til
DR-Byens kælder og distribueres videre til varmecentraler
i de enkelte segmenter. Via
varmevekslere forsynes vand-

Hvem leverer varmen?
Københavns Energi.

Byen har kostet 4,7 milliarder,
inklusiv Koncerthuset.

DR-Byen, Amager

er der fjernvarme

også her

varmere, ventilationsanlæg og
konvektorer, der kort fortalt
er radiatorer, der giver varme
via luftstrømme og ikke via
varmestråling som en traditionel radiator. Konvektorerne
er bygget ned i gulvene langs
glasfacaderne for at fjerne
kuldeindfaldet fra vinduerne.
Vandvarmere kører en gang
ugentligt op til 65° C for at
bekæmpe legionella. Ventila-

Hvor meget varme bruger
DR-Byen? Cirka 10.000 MWh
om året. Desuden bruger DRByen hvert år cirka 26 GWh el.

Fordelen ved fjernvarme?
Den primære fordel er helt
klart den høje forsynings
sikkerhed.

tionsanlæggenes varmeflader
forsynes med fjernvarme.

Hvilken særlig betydning har
varmen netop her? Varme er
af vital betydning for at kunne
holde den rette fugtighed i
koncertsale, instrumentrum
m.m. Desuden er DR-Byen en
arbejdsplads, hvor mennesker

Hvor længe har DR-Byen haft
fjernvarme? Siden byggeriets
start. Den officielle åbning var
den 17. januar 2009.

Kilde: Maskintekniker/installatør
Ulrik T. Hansen.

DR-Byen har en prioriteret elforsyning på samme måde som
hospitaler grundet national radio
og tv’s betydning i en eventuel
krisesituation. Der er krav om, at
forsyningen skal være oppe mere
end 99 procent af tiden. Kun 3,5
timers udfald om året accepteres.

DR-Byen har to kølecentraler, hvor
kølemaskiner med ammoniak som
drivmiddel leverer cirka 5 MW.
Desuden bidrager frikøling på
tagene med cirka 2 MW og grundvandskøling med 1 MW.

Bonusinfo:
Der opsamles regnvand fra tagene på segment 1 og 2, og vandet
bruges til toiletskyl. Det forventes, at der årligt kan samles 2.000
m3 regnvand. På tagene af disse
to segmenter er der desuden placeret cirka 1.000 m2 solceller som
leverer 120.000 KWh pr. år.

Største udfordring ved varme?
Det er især vigtigt at kunne styre
fugtighed og temperaturer. Ofte
er der tale om store lokaler med
forskellige og ind imellem særlige
behov. Til styring bruges et avanceret anlæg. Bygningen er i øvrigt
i høj grad konstrueret af glas,
hvilket øger behovet for styring.
Systemet er indrettet, så den enkelte medarbejder i et vist omfang
har indflydelse på temperaturen i
sit nærområde.

arbejder alle døgnets 24 timer på
alle årets 365 dage.

profil

Ny strategi
skruer op for
aktiviteterne
Dansk Fjernvarmes strategi sætter kursen mod en opdateret, udvidet og fremtids
orienteret version af foreningen. En ny analyseenhed skal bygge et nødvendigt lag
på det, Dansk Fjernvarme allerede kan i dag. Det fastslår formand, Uffe Bro.

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Steen Brogaard
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D

ansk Fjernvarmes bestyrelse har for nylig
godkendt en ny strategi, der udstikker
kursen for de kommende års arbejde for
foreningen. Strategien afspejler de aktuelle udfordringer, fjernvarmen og dermed også foreningen
står over for. Det har Fjernvarmen talt med Dansk
Fjernvarmes formand, Uffe Bro, om.
9 Hvorfor har Dansk Fjernvarme brug for en ny
strategi?
@ Jeg vil sige det sådan, at vi havde brug for at justere på strategien. Vi øger aktivitetsniveauet ved
at satse på det grundlæggende analysearbejde,
der blandt andet skal danne grundlag for det arbejde, bestyrelsen og sekretariatet udfører. Hvis
man vil gøre sig forhåbninger om at have indflydelse, er man dels nødt til at skabe venskaber og
dels nødt til at lave skudsikre analyser. Derfor vil
vi styrke analysearbejdet i form af tænketanken
”Grøn Energi”. Det vil også give et større og stærkere netværk med industrien og sikre den brede
opbakning, der på længere sigt kan skabe større
gennemslagskraft over for politikerne.
Jeg vil gerne understrege meget tydeligt, at der
ikke er tale om, at vi neddrosler andre aktiviteter.
Dansk Fjernvarme er fortsat en medlemsorganisation, der skal kunne hjælpe medlemsværkerne
med viden og råd om aktuelle spørgsmål og pro-

Fjernvarmen · nr. 10 · oktober 2012

blemer. Men vi er nødt til at bygge oven på dette
arbejde med et mere grundlæggende og dybdeborende analysearbejde, og det er det, vi gør nu.
9 Hvad betyder strategien for den måde, Dansk
Fjernvarme arbejder på?
@ Det kommer ikke umiddelbart til at betyde det
store. Men foreningen skal fremadrettet, blandt
andet via den nye tænketank, sætte en masse
analysearbejde i gang, hvor Dansk Fjernvarme
definerer emnerne og sikrer kvaliteten. Det praktiske arbejde med at lave analyserne kan også
sagtens foregå mange andre steder end i Fjernvarmens Hus, blandt andet på landets universiteter.
Medlemmerne vil møde foreningen, som de
kender den. Det, strategien drejer sig om, er at
sikre indflydelse i fremtiden.
9 Hvilke forventninger kommer værkerne til at
møde?
@ I princippet bliver forventningerne de samme,
som de altid har været: Hvis vilkårene ændrer sig,
skal værkerne omstille sig og lave de investeringer, der er nødvendige. Sådan har det altid været.
Da politikerne ville have decentral kraftvarme
i 90’erne, leverede vi det. Er der nogen, der kan
levere omstilling, så er det fjernvarmen. Det har
historien bevist.

profil

Fjernvarme til tre ud af fire
9 Strategien lancerer en ambition om, at tre
ud af fire danskere skal tilbydes fjernvarme.
Hvorfor er det vigtigt, at fjernvarmen kommer
til at fylde mere?
Det er vigtigt af hensyn til samfundet. I dag
leverer vi fjernvarme til 62 procent af husstandene, og analyser, blandt andet Varmeplan Danmark, viser, at der vil være en stor miljømæssig
og samfundsmæssig gevinst i at komme op på
75 procent. Ikke mindst fordi CO2-udledningen
vil falde, og vi vil slippe af med gas og olie. Der
er økonomi og fornuft i at få mere fjernvarme.
9 Hvordan undgår vi at strække fjernvarmen
så langt ud, at fortidens fejltagelser med barmarksværker gentages?
@ Jeg forestiller mig ikke, at vi får flere varmeværker. Men de værker, der allerede findes, vil
udvide ved eksempelvis at ”opsluge” tilstødende områder, som godt kan være landsbyer.
Det er noget helt andet end at bygge nye værker. Vi skal ikke have nye barmarkssager.
9 Strategien fremhæver også behovet for synlighed og anerkendelse af fjernvarmen. Skal vi
arbejde mere for at gøre fjernvarmen kendt?
@ Det er vigtigt, at ordet fjernvarme har en

positiv klang. Hvis fjernvarmens evner er velkendte, vil det føre til, at politikerne træffer de
rigtige beslutninger. Samtidig har det betydning i forhold til ambitionen om, at fjernvarmen
skal ud til flere danskere. Her er det vigtigt at
have et godt ry og en stærk konkurrenceevne.
Kampen for synlighed er en evig opgave i
dagens nyhedsstrøm, så alle skal fortsætte
indsatsen. Men ser man tingene i et historisk
lys, er der langt mere fokus på fjernvarmen end
tidligere.
9 Strategien lægger vægt på, at Dansk Fjernvarme skal samarbejde med industrien og andre organisationer – hvorfor er det vigtigt?
@ Jo flere man taler på vegne af, jo stærkere
står man i det politiske spil. Det er ganske enkelt, og det skal vi naturligvis udnytte, hvor det
gavner fjernvarmen, og hvor vi har fælles interesser med andre.

Stærk rolle til fjernvarmen
9 Giver Folketingets energipolitik fjernvarmen
den plads, den fortjener?
@ Mange vil nok forvente, at jeg svarer nej. Men
det, synes jeg, ville være lidt forkert. For faktisk
synes jeg, fjernvarmen har en central placering.
Samfundet bliver mere og mere komplekst og
Fjernvarmen · nr. 10 · oktober 2012
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Hvis man vil gøre sig forhåbninger om at
have indflydelse, er man dels nødt til at
skabe venskaber og dels nødt til at lave skudsikre
analyser. Derfor vil vi styrke analysearbejdet i form
af tænketanken ”Grøn Energi”.
Uffe Bro, formand, Dansk Fjernvarme

der er mange hensyn at tage. Men Dansk Fjernvarme har stor indflydelse, og fjernvarmen har en
stærk rolle i energipolitikken. Alene det, at politikerne i disse år arbejder ud fra en grøn dagsorden,
giver automatisk fjernvarmen en stærk rolle, fordi
den i sin natur er en grøn energiplatform. Men
jeg vil sige, at afgiftssystemet er tungt at arbejde
med, og her har vi en central udfordring.
9 Har politikerne efter din mening forståelse for
de særlige rammer, der gælder på fjernvarmeområdet – eksempelvis hvile-i-sig-selv princippet?
@ En hardcore markedsøkonom vil sige, at et
system uden incitament til at stoppe mest muligt
i egen lomme vil føre til, at udviklingen går i stå.
Men der er andre, der mener, at et mål om at sikre
billig og miljøvenlig varme kan være et mål i sig
selv. Tiden har bevist, at man sagtens kan sikre
effektivitet, selvom hvile-i-sig-selv princippet gælder. Der er også et kraftigt politisk flertal, der går
ind for, at det princip kan bestå.
Det, der er afgørende, er, at man sikrer, at fjernvarmeprisen er lavere end alternativerne. Det kan
man blandt andet gøre via afgiftssystemet - og
ikke mindst ved, at værkerne drives effektivt.
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9 En ny energispareaftale er lige på trapperne.
Kan vi være tilfredse med den?
@ Ja, det synes jeg. Målene bliver sværere og sværere at nå, men jeg er principielt enig i, at vi skal
have et system, så vi arbejder ordentligt og systematisk med energibesparelser. Der har da været
knaster i forhandlingerne, men solvarmeanlæg og
besparelser i ledningsnettet ser ud til at komme
med, og det er positivt. Vi ville godt have haft investeringer i værkerne med, men det har ikke været
muligt i denne omgang. Alligevel synes jeg samlet
set, vi kan være tilfredse med resultatet.

Den danske fjernvarmemodel
9 Hvad kan Danmark bidrage med, når Europa
skal omstille til grøn energi?
@ Igennem Euroheat & Power vil Dansk Fjernvarme forsøge at påvirke EU-systemet. Jeg fornemmer, at fjernvarmen får en mere og mere
fremtrædende plads, og vi ved også, at det ville
flytte utrolig meget, hvis der blot kom fjernvarme
og fjernkøling i de store byer. Det er vigtigt, at de
danske politikere fremhæver, at fjernvarmen er
afgørende for, at vi kan skabe økonomisk vækst
og velstand uden et stigende energibehov.

profil

Uffe Bro – blå bog
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ

ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ

Født 14. september 1945
Student fra Viborg Katedralskole i 1965.
Militærkarriere fra 1965-2005, senest som oberstløjtnant
Udnævnt til Ridder af Dannebrog i 2003
Medlem af bestyrelsen for Løgstør Fjernvarme siden 1972.
I 1982 afløste Uffe Bro sin far, borgmester Vagn Bro, som
formand – en post han stadig bestrider i dag
I 1988 blev Uffe Bro valgt ind i bestyrelsen for Dansk Fjernvarme. I 1992 blev han valgt som formand.
Han har været med til at stifte både DFF-EDB og DFP
Siden 2002 formand for Teknisk Udvalg (S) i Løgstør Kommune. Valgt til 2. viceborgmester
Advokat side 1975. Fra 1979 medejer af advokatkontor i
Løgstør. Fik i 1992 møderet for Landsretten
Uffe Bro er gift med Britta, der er skolebibliotekar. Parret
har to børn.

20 år som formand
Uffe Bro blev valgt som formand for Dansk Fjernvarme i 1992 og kan
dermed i år fejre 20-års jubilæum. Fjernvarmen har bedt ham udpege
tre hovedbegivenheder fra den tid, der er gået:
jeg blev formand, syntes jeg ikke, at sekreta1) Da
riatet fungerede på en tidssvarende måde. Det

var på et højt teknisk niveau, blandt andet fordi
foreningen havde skullet rådgive omkring oprettelsen af de nye værker, der kom til i den tid. Jeg
så det som min opgave at tilpasse foreningen
til fremtidens opgave, som jeg så som politisk
interessevaretagelse. Det er i virkeligheden den
proces, der mange år senere førte til, at vi skiftede navn og byggede Fjernvarmens Hus, og at vi
nu etablerer en analyseenhed.

2)

Jeg vil nævne forhandlingerne med Svend Auken
om liberaliseringen af elmarkedet. Det blev til
mange møder, som endte med, at vi fik medhold
i, at de decentrale værker var bygget på statens

forlangende, og at staten derfor også måtte
sikre, at værkernes kapitalomkostninger var
dækket ind af elsalget. Det betød, at der blev
bygget en sikkerhed ind i loven, som bl.a. via
tilskud sikrede, at varmeforbrugerne ikke kom
til at betale for faldende elpriser. At det endte
sådan, synes jeg, er lidt at et nøglepunkt i historien, som jeg ser tilbage på med tilfredshed.
struktur, der med årene er skabt, i det, vi
3) Den
ofte kalder ”fjernvarmefamilien”, synes jeg, er

en stor styrke. Det er positivt, at DFF-EDB blev
skilt ud som selvstændigt selskab, her var jeg i
øvrigt den første formand. Tilsvarende er det en
fordel, at vi har DFP, FIF Marketing samt nu også
Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab.
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Fjernkøling
giver plads
til nærvarme
Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende
og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. Jeudan
A/S er en af kunderne med ejendommen, Berlingske Karré,
der huser Berlingske Media og en række specialbutikker.
I forbindelse med en omfattende renovering skiftede
ejendommen til fjernkøling, og det skabte plads til en
kantine, flere mødelokaler og en træbelagt tagterrasse.
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Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen
Foto: Torben Christensen/Søren Bidstrup, Scanpix.

T

id er penge, plejer man at sige. Det
samme gælder for plads. I hvert fald når
der er tale om ejendomme i centrum af
København. Her tæller hver en kvadratmeter
i jagten på mest muligt albuerum. Ofte er det
umuligt at udvide til siderne, da bygningerne
allerede ligger tæt, og det er heller ikke helt enkelt at bygge nye etager på opad eller nedad.
Berlingske Karré, der blandt andet huser
Danmarks ældste avis, Berlingske Tidende, er
imidlertid et lysende eksempel på, hvad der i
stedet kan lade sig gøre. Tager man elevatoren
op til toppen, kan man bevæge sig ud på en
træbelagt tagterrasse og nyde udsigten ud
over byens tage. I den ene retning ligger det
hæderkronede Hotel D’angleterre på Kongens
Nytorv. Til den anden side synes Magasin og Illum kun at ligge et stenkast væk. Men det mest
bemærkelsesværdige ved udsigten er måske i
virkeligheden, at man overhovedet kan opleve
den fra dette sted.
Tidligere var taget nemlig, som så mange
andre tage i hjertet af hovedstaden, tæt pakket med køleudstyr og ventilationsanlæg. Nu
har fjernkøling i stedet banet vejen for, at den
samme plads kan udnyttes til, at en ny etage

kunne tages i brug. Derfor har Berlingske Media
nu flere mødelokaler, en kantine, der kan bespise 800 mennesker, og en stor flot tagterrasse,
hvor der før var køleudstyr.

Tonsvis af udstyr skrottet
For et par år siden gennemgik hele karreen en
omfattende renovering fra bund til top. Et af de
mere spektakulære led i det arbejde bestod i, at
der ganske enkelt blev hejst en lastbil med en
grab op på toppen af bygningen. Dens opgave
var at assistere med nedrivningen af tonsvis
af køle- og ventilationsudstyr. Det var en nemmere og billigere løsning, end at have en kran
parkeret neden for bygningen til at stå for nedrivningsarbejdet og ikke mindst etableringen af
den nye del på toppen af Berlingske Karré. Det
fortæller driftschef, Ole Frederiksen, fra selskabet, Jeudan A/S, der ejer hele karreen.
– Der blev kørt i tonsvis af udstyr væk. Hele
taget var tæt pakket med rør og udstyr. Nu fik
vi i stedet plads til kantine, mødelokaler og ikke
mindst en tagterrasse til brug for personalet og
deres mødedeltagere som benytter konference
faciliteterne på toppen af Berlingske Karré.
Også inde i bygningen var der rigtig meget ud-

Taget på Berlingske Karré blev ryddet for adskillige
tons køleudstyr i
forbindelse med
en omfattende
renovering af ejendommen. I stedet
for et traditionelt
køleanlæg blev der
installeret fjernkøling og det betød,
at der i stedet blev
plads til mødelokaler, kantine og en
åben tagterrasse.
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Hvor der før var et tag fyldt med
køleudstyr har Berlingske Media
fået plads til en ny kantine, der
kan bespise 800.

styr. Det sad simpelthen alle vegne og var sat op
i takt med, at behovene var opstået. Bortset fra
fjernkølingen har vi nu kun én unit tilbage, som
sidder et sted, hvor vi ikke kunne føre fjernkølingen hen.

Bedre arbejdsmiljø
For Jeudan A/S var det oplagt at vælge fjernkøling. Ole Frederiksen peger på, at systemet har en
meget høj driftssikkerhed og reducerer arbejdet
med vedligehold til et minimum. Og så er der
pladsbesparelsen. Køleudstyret består i dag af
en veksler på omtrent fire kvadratmeter, og den
kan stå i et lille teknikrum i kælderen, hvor der i
forvejen var styring af p-kælderens sprinkleranlæg. At taget kunne udnyttes til ny etage betyder,
set med Jeudans øjne, en bedre økonomi for
ejendommen samlet set – blandt andet fordi Berlingske Media nu lejer flere kvadratmeter på det
samme areal som før.
Netop mulighederne for at udnytte de dyre
kvadratmeter er et af de bedste argumenter for
fjernkølingen i en by som København – og samtidig den direkte årsag til, at en gruppe arkitekter
for nylig var til temadag om fjernkølingens muligheder, arrangeret af Københavns Energi.
Set med Berlingske Medias øjne har medarbejderne da også stor glæde af de nyindrettede
lokaler.
– Det giver et løft til arbejdsmiljøet. Støjen er
væk, og det er frisk luft, der cirkulerer i bygningen. Desuden giver den ekstra plads mulighed
for, at medarbejderne kan gå udenfor. I stedet for
at sidde i et mødelokale kan vi se, at de sætter sig
op på tagterrassen, når vejret er til det, fortæller
Ole Frederiksen.
Grundigt forarbejde
Ifølge Jeudans driftsleder har det ikke givet
større vanskeligheder at gennemføre skiftet fra
gamle køleanlæg til fjernkøling. Processen blev
enklere af, at skiftet skete i forbindelse med en
gennemgribende renovering. Ole Frederiksen
vurderer, at det altid vil være vigtigt at gøre et
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grundigt forarbejde, når det handler om at få
overblik over, hvordan kølingen distribueres
rundt i lokalerne.
– Vi kunne, i langt de fleste tilfælde, gøre brug
af eksisterende føringsveje. Men det er selvfølgelig vigtigt at analysere bygningen grundigt og forholde sig til de praktiske løsninger. Vi har jo også
trukket kølingen ud til butikkerne i stueetagen
under Berlingske Media, fortæller Ole Frederiksen.
Forskellen på fjernkøling og traditionelle køleanlæg er hovedsagelig, at kulden produceres ude
af huset og veksles til et internt system, når den
kommer frem til den relevante bygning, i stedet
for, at kulden produceres på stedet. Derfor vil
man i mange tilfælde kunne gøre brug af de distributionskanaler til køling, en bygning allerede
måtte have.
Jeudan opkræver butikkerne en fast årlig betaling for at stille fjernkølingen til rådighed samt
betaling for den brugte mængde køling. Altså i
store træk samme system, som kendes fra fjernvarmens typiske tarifstruktur med faste og variable omkostninger. Ikke alle butikkerne gør brug af
kølingen, men de betaler stadig til systemet og er
dermed også med til at finansiere investeringen,
der er foretaget i fjernkøling.

Fjernkølingen breder sig
Den køling, der forsyner Berlingske Tidendekareen stammer fra en fjernkølecentral i Adelgade, ikke langt fra en af byens mest mondæne
pladser, Kongens Nytorv.
Københavns Energi åbnede centralen i 2010
og har siden forsynet en række bygninger, blandt
andet Københavns Rådhus, Nationalmuseet,
Magasin, Egmont og Sydbank. Også det nye Tivoli
Congress Center, hvor Dansk Fjernvarme i år holder landsmøde, forsynes med fjernkøling.
Fjernkølingen forventes at brede sig til mange
flere bygninger i København i de kommende år.
I mange tilfælde forventes det at ske i sammenhæng med større renoveringer. Et eksempel er
Dansk Industris hovedsæde ved Rådhuspladsen,
der netop nu renoveres fra kvist til kælder.
Leslie Jensen, Salgsingeniør for Københavns
Energis fjernkøleselskab, fortæller om stigende
interesse for fjernkøling.
– Fjernkølingen kan produceres med en
virkningsgrad på syv sammenlignet med traditionelle anlæg, der ligger mellem 2,5 og 4. Så
energiudnyttelsen er langt højere, og så er ikke
mindst komforten for kunderne markant bedre,
end traditionelle anlæg kan tilbyde.
I København er der gode forudsætninger for
at udnytte fjernkølingen, fordi der både er koldt

praksis

havvand og store kraftvarmeværker i
byen. Havvandet kan levere frikøling
om vinteren, mens overskudsvarmen
fra kraftvarmeværkerne kan bruges
som drivmiddel om sommeren. Fjernkølingssystemet giver derfor samfundsmæssige fordele, fordi energien
udnyttes til flere formål, og fordi CO2udslippet mindskes.
– København har ambitioner om
at blive den første CO2-neutrale hovedstad i verden, og her kan fjernkøling bidrage, samtidig med, at der er
mange fordele for de enkelte kunder.
Vi anser potentialet for at være meget
stort, og vi åbner en ny central i Tietgensgade og en ny havvandsledning
til næste år, oplyser Leslie Jensen. J

Sådan fungerer
fjernkøling
ɟɟ Præcis som fjernvarme sker
produktionen centralt, hvorefter kulden distribueres ud
til kunderne i form af seks
grader koldt vand.
ɟɟ Fra oktober til maj, hvor
koldt havvand hentes ind
gennem en ledning fra Københavns Havn, er produktionen af køling på centralen
i Adelgade ved Kongens Nytorv helt CO2-fri.
ɟɟ I sommermånederne, hvor
havvandet ikke er koldt nok
til, at det alene kan bruges til
køleproduktion, produceres
det kolde vand ved hjælp af
overskudsvarme fra kraftværkerne suppleret med
kompressorkøl.
ɟɟ Hos kunderne afgives kulden
typisk via et veksleranlæg til
et vandfyldt lokalt ledningsnet, som sender den rundt i
bygningen på samme måde
som fjernvarme. Når det
kolde vand sendes retur til
fjernkølecentralen, skal det
gerne være varmet op fra 6
til 16 grader.

SOL TIL
FJERNVARME
Miljøvenlige energikilder udnyttes bedst i
fjernvarmesystemer: Sol, affald, biomasse,
geotermi, biogas og overskudsvarme
i industrien. Rambøll Energi arbejder med alle
typer rådgivning inden for fjernvarmeområdet.
Rambølls forslag til Årets Grønne
Fjernvarmeløsning er ‘Sol til fjernvarme’
- mød os på træfpunkt nr. 29
WWW.RAMBOLL.DK
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Min dag
Benny Povlsen
45 år · forbruger- og ledningsmester
Billund Varmeværk · 12 år i stillingen
Tekst og FOTO: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk

Det første jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at mødes med kollegaerne i vores kontrolrum. Vi taler om nattens forløb, og om der har været henvendelser i løbet af
vagtens periode. Jeg indgår også selv i vagtordningen.

målerne i maj. Her er der også en travl periode, hvor jeg
også skal ud til de forbrugere, som har en afvigende aflæsning. Så må vi se, om der er en fejl på måleren, eller
om de bare har fået deres teenager hjem i huset igen.

Mit arbejde består i at have med alt uden for værket
at gøre. Jeg arbejder med ledningsnet, forbrugerinstallationer, målere og energibesparelser hos forbrugeren.
Omkring 2/3 af min tid er jeg hos forbrugere eller ude på
andre opgaver, og 1/3 af tiden er jeg på kontoret. Er der
større problemer, er det som regel mig, der skal ud til kunden. Vi tilbyder folk at skifte deres gamle fjernvarmeinstallation til en helt moderne unit med vejrkompensering,
og jeg er tit ude og fortælle folk, om hvad deres nye anlæg
kan, og hjælpe med at indregulere det, så vandbalancen
er i orden. Jeg har desuden ansvaret for vores to smede
og for at rekvirere ekstern hjælp, når vi skal bruge det. Eksempelvis til rørmontage.

Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi jeg kan
blive ved kunden og gøre arbejdet helt færdigt. Jeg har
engang været vvs’er, og i det job er man hurtigt videre,
fordi taxameteret tikker. Her kan jeg følge opgaven til
dørs. Det er tilfredsstillende at gøre jobbet færdigt og
have en tilfreds kunde til sidst.

Min vigtigste opgave er helt overordnet at sørge for,
at fjernvarmevandet har så lav returtemperatur
som muligt.
Mine tætteste kollegaer er driftsleder Kim
Selch, vores nye målermand, Kim Rasmussen,
og Thorbjørn, der har ansvaret for varmecen
tralerne.
Jeg spiser min frokost I værkets
frokoststue sammen med kollegaerne. Vi har tradition for at spise
sammen.
Jeg er gladest for mit
arbejde hver dag. Når
dagen starter, har jeg det
helt frit og kan selv styre
min arbejdsdag, så længe
vi løser opgaverne.
Der er mest pres på, når
vi renoverer ledningsnettet om sommeren. Derudover har jeg ansvaret
for vores årsaflæsning af
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Hvis jeg skulle lave noget helt andet, ville jeg måske
arbejde med et eller andet inden for sportens verden,
eksempelvis som træner.
Det sidste jeg gør, før jeg går hver dag, er at give eventuelt vigtige beskeder videre til den kollega, der har
aften- og nattevagt.

OPTIMERING

MEd GRøN TEkNOlOGI
Termis giver dynamisk overblik og optimerer
produktionen i din fjernvarmeforsyning.
Mød os på landsmødet

Mød Leif Jakobsen ved træfpunkt nummer 15
den 25.-26. oktober 2012. Hør hvordan du
med Termis kan opnå besparelser til gavn
for miljøet.

Termis Temperaturoptimering

•
•
•
•
•

Ca. 10 % reduktion af ledningsnettab
Hent typisk mere end 1 års energibesparelser
Dynamisk overblik over dit ledningsnet
Reduceret CO2 udledning
Mulighed for pumpeoptimering
Mere end 60 danske referencer
Tilbagebetalingstid på 1-3 år

www.7T.dk/Termis
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Fjernvarme er nøglen
til grøn omstilling af
energisektoren
Tekst: Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk

Strategi Dansk Fjernvarmes bestyrelse har godkendt en ny strategi for
foreningens arbejde. Vi har valgt at
kalde strategien for ”Grøn og effektiv
fjernvarme”.
Når der er behov for at ændre strategien nu, skyldes det, at energisektoren som helhed er inde i en rivende
udvikling. Det gælder naturligvis
også for fjernvarmen. Når der sker
ændringer i de politiske ambitioner,
stiller det nye krav til værkerne. De
ændrede forventninger til værkerne
skal afspejles i Dansk Fjernvarme
som organisation og i sekretariatets
kompetencer og prioriteter.
Når vi har valgt at kalde Dansk
Fjernvarmes nye strategi for ”Grøn og
effektiv fjernvarme”, skyldes det ønsket om at understrege, at fjernvarme
er en grøn energiform, og i øvrigt
også er svaret på, hvordan vi mest
effektivt løser de energipolitiske udfordringer, vi står overfor.
Fjernvarmen og den infrastruktur,
vi repræsenterer, er nemlig helt afgørende, hvis vi i fællesskab skal indfri
ambitionerne i det nye energiforlig.
For skal vi i Danmark have verdens
første fossilfri samfund, skal der
nemlig rulles fjernvarme ud i langt
flere områder af Danmark, end der
er i dag.

Grøn og effektiv fjernvarme
Fjernvarmen er ikke alene grøn.
Den er også effektiv, og det er den
samfundsøkonomisk billigste måde
at sikre varmeforsyningen på. Men
ordet effektivitet går begge veje, og
det er vigtigt, at vi som sektor hele
tiden har fokus på at være effektive.
Både når det handler om at mindske
energiforbruget, billiggøre driften og
produktionen, samt når det handler
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om vores egne organisationer. Kun på
den måde kan vi også fremover holde
fast i selvbestemmelsen.
Fjernvarme er Danmarks største
og vigtigste system til effektiv energiudnyttelse. Alt tyder på, at fjernvarmen bliver endnu vigtigere i fremtiden. Det gælder lokalt, nationalt og
globalt.
Fjernvarmen er også nøglen til opbygningen af fremtidens intelligente
energisystem. For fjernvarmen medvirker til at skabe en bedre økonomi
i energisystemet, et bedre miljø og
ikke mindst stor fleksibilitet.
Næste skridt i den grønne effektive og moderne udvikling bliver at
udnytte den stigende mængde vindmøllestrøm, blandt andet til at drive
elpatroner og store varmepumper i
fjernvarmenettet.
Alle disse udfordringer stiller nye
krav til værkerne og dermed også
nye krav til Dansk Fjernvarme som
brancheorganisation. Derfor skal vi
i fællesskab styrke innovation, den
politiske interessevaretagelse og
kommunikationen med forbrugere og
de politiske beslutningstagere.

Forbrugernes fjernvarme
Forbrugerne har, og får også i fremtiden, en fremtrædende plads i Dansk
Fjernvarmes strategi. Med 3 mio. varmeforbrugere i Danmark, der næsten
alle er direkte eller indirekte medejere af deres fjernvarmeværk, har
fjernvarmen en enestående platform
for folkeligt engagement, kundeloyalitet og folkeoplysning om energi.
Denne platform skal vi blive bedre til
at udnytte.
Vi skal med andre ord bruge potentialet i kontakten til 3 mio. forbrugere
både aktivt og offensivt – og tilba-

geerobre danskernes folkelige opbakning til fjernvarmen.
For med 3 mio. forbrugere i ryggen konkurrerer vi jo i realiteten med
brugsbevægelsen om at være Danmarks største forbrugerbevægelse
– noget alle moderne virksomheder i
virkeligheden vil misunde os.
Men medejerskabet skal have reel
værdi, derfor vil Dansk Fjernvarme
understøtte medlemsværkerne i at
involvere varmeforbrugerne, så der
opstår en større bevidsthed om værdien af fjernvarme.

Tre ud af fire danskere skal have
tilbud om fjernvarme
En af de største udfordringer for
Dansk Fjernvarmes medlemmer i
de kommende år er en markant udvidelse af fjernvarmenettet fra de
nuværende ca. 60 % af husstandene
til 75 % af danske boliger. Det betyder
mere fart på konverteringer af naturgasområder og generel omlægning af
individuelle løsninger i takt med, at
transmissionsnettet udvides.
Dansk Fjernvarme planlægger
derfor en række initiativer rettet mod
at understøtte værkerne med dette
arbejde f.eks.
ɟɟ Modeller for mere simple manualer, så også mindre værker klædes
på til at løfte udbygningsopgaver
ɟɟ Understøtte værkerne i nye samarbejdsmodeller og strategisk
energiplanlægning
ɟɟ Modeller for nye tariffer
ɟɟ Finansierings- og garantimodeller
Dansk Fjernvarmes rolle
nu og fremover
Dansk Fjernvarme er i dag en anerkendt og respekteret brancheorganisation for de danske fjernvarmevær-
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ker. Den høje grad af medindflydelse
på foreningen betyder, at Dansk Fjernvarme er solidt forankret i værkerne.
De seneste fem år har foreningen
bevæget sig målrettet i retningen af
at være en offensiv og synlig aktør i
dansk energipolitik.
Dansk Fjernvarme skal i de kommende år forstærke den udadvendte
kommunikation og gennem analyser
og dokumentation blive dygtigere til
at påvirke de politiske beslutninger
på energiområdet.
Samtidig skal sekretariatet fortsat
være omdrejningspunktet for en høj
faglig viden og service over for vores
medlemmer og opretholde et højt
aktivitetsniveau for erfagrupper, kursusaktivitet samt styrke landsmødet
som Danmarks vigtigste samlingssted i energisektoren.

Grøn Energi – tænketank,
analyseenhed og innovationscenter
Som et led i Dansk Fjernvarmes strategi har bestyrelsen besluttet at tage
initiativ til etableringen af foreningen
”Grøn Energi” og sammen med industrivirksomheder i fjernvarmebranchen styrke fjernvarmens position
i den offentlige debat, styrke branchens eksportmuligheder samt ikke
mindst styrke forskning og udvikling i
fremtidens fjernvarmeteknologi.
Grøn Energi skal styrke varetagelsen af fjernvarmens interesser. Målet
er at fremme grøn energi forstået
som energiproduktion, distribution
og slutanvendelse, der:
ɟɟ udnytter energien mest effektivt
og intelligent
ɟɟ forbruger og forurener mindst
muligt
ɟɟ tager hensyn til naturens
begrænsede resurser
ɟɟ fremmer anvendelsen af ægte
vedvarende energi.
ɟɟ Grøn Energi skal påvirke den energipolitiske debat og understøtte
innovation og udvikling i fjernvarmen som distributionsnet.
Branding og kommunikation
Dansk Fjernvarme ønsker at styrke
opfattelsen af fjernvarme som grøn
og effektiv hos såvel forbrugerne som
i omverdenen.

Det handler om at hjælpe forbrugerne og værkerne til at spare på
energien og fremme anvendelsen af
vedvarende energi. Det kan ske gennem anvendelse af ny teknologi og en
tidsvarende og professionel organisation og kommunikation.
Strategien for kommunikationen
tager højde for, at der er forskellige
mål i indsatsen over for de forskellige
målgrupper.

Grøn Vækst
Grøn vækst er en vigtig del af svaret,
hvis vi ønsker at opretholde den
nuværende levestandard i de kommende generationer. Grøn vækst
har potentiale til at skabe velstandsstigning og udvikling, samtidig med
at der tages hensyn til miljøet. Det
forudsætter imidlertid en enorm omstillingsindsats – både på mikroplan
i virksomhederne og på makroplan i
samfundet.
Fjernvarmesektoren kan understøtte denne grønne omstilling af
samfundet og bidrage til at skabe
grøn vækst. Som miljøvenlig energiform kan fjernvarmen sikre effektiv udnyttelse af ressourcerne og
bidrage økonomisk ved at forsyne
store dele af samfundet med billig og
grøn varmeforsyning. En udvidelse
af fjernvarmedækningen til tre ud af
fire danskere vil eksempelvis skabe
6.000 – 8.000 nye job og samtidig
bidrage til at opfylde Danmarks ambitiøse klimamål.
Professionalisering
og effektivisering af
fjernvarmesektoren
Også i fjernvarmesektoren skal vi
konstant have fokus på professionel
og effektiv drift. Det er der også. Men
der er heller ingen tvivl om, at værkerne står over for store både tekniske og organisatoriske udfordringer.
Sekretariatet skal understøtte
værkernes arbejde og sikre, at vi i
fællesskab bliver rustet til at arbejde
med denne strategiske tilpasning.
Dette gælder såvel bestyrelser som
driftsledelser på værkerne.
Derfor vil sekretariatet styrke indsatsen for at udvikle både formelle og
uformelle uddannelsestilbud og til-

byde kurser og uddannelse sammen
med andre aktører for at sikre høj
kvalitet og lav pris for de mest grundlæggende uddannelser.
For med til professionaliseringen
hører at handle og tænke i strategiske
alliancer med andre aktører. Vi har
kaldt det: Find argumenterne, byg
alliancer og skab fortællingen. Og vi
vil som en del af strategien forsøge at
udbygge de mange vigtige netværk
og alliancer, vi har, så de bliver endnu
bredere og mere fasttømrede.

Dansk Fjernvarmes
internationale strategi
Dansk Fjernvarmes internationale
arbejde har i mange år haft en høj
prioritet. Dette ikke mindst gennem
arbejdet i Euroheat & Power, hvor
vi gennem de seneste år også har
udfyldt den prestigefyldte præsidentpost. Gennem anerkendelse, indflydelse på politiske beslutninger samt
fortsat udbredelse af fjernvarmen, vil
vi fortsat styrke vores internationale
engagement, ikke mindst i Europa.
Gennem det øgede samarbejde
med industrien vil vi derfor styrke
indsatsen for at rejse midler til forsknings-, og udviklingsaktiviteter samt
øge arbejdet med at påvirke de politiske beslutninger på EU-plan. J

Grøn og effektiv
fjernvarme
Hovedpunkter i Dansk Fjernvarmes strategi ”Grøn og effektiv
fjernvarme”:
ɟɟ Fjernvarme er nøglen til den
grønne omstilling af energisektoren
ɟɟ Oprettelsen af Grøn Energi –
ny tænketank, analyseenhed
og innovationscenter – skal
styrke fjernvarmens position
ɟɟ Tre ud af fire danskere skal
have tilbud om fjernvarme
ɟɟ Fjernvarmesektoren skal fortsat effektiviseres og professionaliseres
ɟɟ Kontakten til tre mio. fjernvarmeforbrugere skal bruges
aktivt og offensivt
ɟɟ Det internationale perspektiv
i fjernvarmen skal fastholdes
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Fremtidens flis i forgrunden, i midten ligger træer til tørre inden flisning, bagerst ses en rand af nåletræer foran ældre løvtræer.
Skovdrift er en meget stabil produktionsform, men tidshorisonten er lang, så ændringer får kun langsomt effekt.

Send mere flis…
En hilsen fra de flisfyrede varmeværker til skovene.
Tekst og foto: Simon Skov, Skov og Landskab skovsimon@gmail.com
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skovdrift De seneste 20 år har vi
lært at bruge flis til energiformål.
Spørgsmål om produktionen og tvivl
om fremtidige forsyninger har fulgt
flisen gennem årene. Flere prognoser
om fremtidens marked for biomasse
peger på, at der vil blive mangel på
træbrændsel (f.eks. Varmeplan 2010).
Dansk Fjernvarmes F&U-udvalg
ønsker mere fokus på at få øget
biomasseproduktion herhjemme og
har valgt at understøtte mine muligheder for at skrive om potentialer og
udfordringer inden for området – jeg
takker for tilliden og efterspørger
samtidig kommentarer og henvendelser fra flisværkerne.

Træmangel og selvopfyldende
profetier
Den truende træmangel indeholder
de elementer, som kan fremkalde en
selvopfyldende profeti – f.eks. ved at
alle flisfyrede værker nedprioriterer
flisen i løbet af de kommende 10-20
år af frygt for, at flisprisen vil stige.
Hvad ville den kloge skovejer så gøre?
Kigge sig om efter andre aftagere af
flisen. De findes ikke i dag, og der er
heller ikke tegn på nye store aftagere
i overskuelig fremtid. Da skovbrug
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er en langsigtet produktionsform,
vil den bekymrede skovejer nok ikke
investere i plantning af træer, der skal
flises om 15-30 år. Og mangler disse
træer, vil flisproduktionen falde, prisen stige og profetien gå i opfyldelse.
Stik mod varmebranchens interesse.

Stigende forbrug
Flisforbruget har været støt stigende
fra nærmest ingenting først i 90’erne
til 1,2 mio. tons i dag. Flis er således
både et meget vigtigt og et meget
ungt skovprodukt sammenlignet med
klassiske sortimenter som kævler,
cellulosetræ og brænde. Ingen ved
præcis, hvor meget af det nuværende
forbrug, der dækkes af import, men
langt de fleste varmeværker forsynes
med dansk flis. Der er ingen tvivl om,
at både produktionen og importen
har været stærkt stigende. Der er heller ingen tvivl om, at både øget produktion og øget import er nødvendig
for at dække behovet i fremtiden, og
det er i alle køberes interesse, at den
samlede potentielle kapacitet fortsat
er så stor som muligt.
Og hvad må flis så koste, inden
det bliver et uinteressant brændsel?
Det kommer an på, om der er tale om

en primær produktion eller kun en
støtte- eller nødløsning. Overordnet
set, må brændslet på længere sigt koste så meget, at energiproduktionen
svarer til andre produktionsformer.
Flisen skal altså konkurrere med
fremtidens energikilder som f.eks.
geotermi, solvarme, varmepumper
mv. Bruges flis som støtte eller nødlast, på samme måde som flisværker i
dag har oliekedler, kan en acceptabel
produktionspris godt være højere end
prisen på den primære energiproduktion. Det mest realistiske billede er
nok, at de gennemsnitlige produktionsomkostninger vil stige i forhold til
i dag. Samtidig vil miljøpåvirkningen
i form af CO2-udslip og partikelemission falde. Der er altså plads til en
stigning i flisprisen, uden at det udelukker flisfyring.

Er der flis nok?
Men er der flis til rådighed? Der kan
forventes en fremtidig stabil dansk
produktion af flis på et højere niveau,
end vi ser i dag. Herunder skitseres
nogle af udviklingspotentialerne.
Den nye rapport ”+10 mio. tons
planen” fra Københavns Universitet
og Aarhus Universitet beskriver,
hvordan danske land- og skovbrug
kan levere mindst 10 mio. tons
biomasse mere end i dag. Konse-

FJERNVARMEN HVILER
IKKE PÅ LAURBÆRRENE
Hos COWI er vi optaget af at udvikle fjernvarmeteknologien, så den matcher fremtidens krav.

Vi ses på landsmødet.
Se mere på cowi.dk
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kvenserne for fødevareproduktion
og miljø behandles også. Vinklen
er blandet biomasse og altså ikke
nødvendigvis brændsel, men snarere en variation af biomasse til
forskellige formål som forgasning,
bioraffinering, foder, brændsel mv.
Det fremgår helt tydeligt, at forskellige typer biomasse har forskellige
anvendelsespotentialer. Der er naturligvis mange nuancer, men som
udgangspunkt er det biomassens
vandindhold og det forholdsmæssige
indhold af cellulose, hemicellulose,
lignin, protein, mineraler og korte
sukre, der afgør anvendelsespotentialet. Træ har et højt indhold af lignin, og er derfor tungt nedbrydeligt.
Træs værdi som foder og til forgæring er begrænset, mens det udmærket kan indgå i termisk forgasning.
Desuden kan træets bestanddele
indgå i nye materialer som fibre. Træ
er et strålende brændsel, især når
fordampningsudgifterne tjenes hjem
igen ved røggaskondensering. Det er
derfor naturligt at kanalisere flis til
forbrænding, mens andre typer biomasse omsættes biologisk, termiskkemisk eller katalytisk. Der er altså
i højere grad udsigt til fremtidig
øget anvendelse og konkurrence om
”bløde” biomassetyper end om flis.
Dermed ikke sagt, at nye anvendelsesmåder af træ er utænkelige, det
er de absolut ikke. Men en etableret
anvendelsesform som afbrænding
af flis på eksisterende værker vil
langt hen ad vejen være konkurren-

cedygtig i forhold til nye anvendelsesformer, fordi værkerne allerede er
bygget, og teknologien er kendt og
driftsikker.

Uudnyttet biomassepotentiale
Et par nøgletal fra skovene i dag. Den
nuværende tilvækst i danske skove
er på 2,4 mio. tons tørstof. Af dem høstes 1,5 mio. tons tørstof (60 % af tilvæksten). Af det høstede anvendes 28
% til energisektoren, 36 % til brænde
og 36 % til træindustrien, hvoraf en
stor del også ender som energitræ
f.eks. spåner, savsmuld mv. eller efter
endt tjeneste som bygningstræ eller
møbler. Der er naturligvis stor usikkerhed om tallene. Især brændeproduktionen er vanskelig at opgøre. De
40 % af tilvæksten, der ikke høstes,
akkumuleres som en stadig større
stående masse eller efterlades til
naturlig nedbrydning. Alene disse
overordnede tal indikerer, at der i dag
er et uudnyttet biomassepotentiale i
de danske skove. Skovarealet er 5.800
km2, hvoraf 55 % er dækket af nåletræer og 45 % af løvtræer. I 1989 blev
det vedtaget, at det danske skovareal
skulle fordobles i løbet af ca. 90 år.
Planen var skovrejsning på 45 km2
om året, men gennemsnittet er kun
blevet til 19 km2 ny skov pr. år. Man
må altså forvente en vis skovrejsning
og afhængigt af politiske vinde og
tilskud også en stigende skovrejsning
i årene fremover. Skovrejsningsarealer producerer flis på kort sigt
og giver mulighed for ændrede plant-
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Fig. 1 Estimeret skovbiomasse til rådighed for energi og materialer beregnet ved de
tre scenarier 1) Alt som det plejer eller business as usual (BAU), 2) Fokus på biomasse
og 3) Fokus på miljø.
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ningsstrategier med fokus på øget
biomasseproduktion.
Rapporten ”+10 mio. tons planen”
skitserer tre fremtidsscenarier (dem
kommer jeg tilbage til), der tager
udgangspunkt i landbrugets og skovenes tilstand i dag og fremskriver
produktionen ved i varierende grad
at indregne vigtige faktorer. For
energitræproduktionen inkluderer
fremskrivningerne faktorer som
skovrejsning, plantningsstrategi,
artsvalg, genetisk forædling, udlægning til urørt skov, hugststrategier og
udnyttelse af træer uden for skovene.
Fremtidens flisproduktion afhænger
af til- og fravalg blandt ovenstående
faktorer og selvfølgelig af flisprisen,
der kan flytte grænsen for, hvilken
type hugst, der bliver fliset, og hvilken, der sælges som rundtræ/andre
sortimenter og hvilke ressourcer, der
slet ikke udnyttes.

Udvalgte faktorer
Valg af træarter og træartsblandinger
har stor og afgørende betydning for
skovenes produktivitet og dermed
også for mulighederne for biomassehøsten i skovene. I det klassiske
skovbrug er driften planlagt, så
slutproduktet fremmes mest muligt.
Typisk er tidshorisonten 40-100 år for
investeringen i en ny generation på
et skovareal. Da investeringen helst
skal kunne forrente sig over dette
lange tidsrum, bør man normalt
være meget ”påholdende” med
udgifterne ved f.eks. plantning af en
ny generation. Da tyndingsarbejdet
også var en udgift indtil for nyligt,
var det f.eks. fornuftigt at mindske
plantetallet i forhold til tidligere
praksis, hvor arbejdslønningerne i
skovbruget var så små, at det tillod
mere intensive foryngelsesmetoder
med højere plantetal. Nu vokser
markedet og priserne for træflis imidlertid, og man kan med fordel blande
”hjælpetræer” eller ”pionertræer” ind
i foryngelserne. Disse træarter vokser
meget hurtigt fra starten (f.eks. lærk
og poppel) og får i løbet af ganske få
år meget hurtigt produktionen på
arealet op på ”fuld skrue” – stort set
som i landbrugets energiplantninger.
Tilmed får mange af de hovedtræarter, som ønskes på længere sigt i den
nye skov, gavn af den beskyttende effekt, som disse hjælpetræer kan give
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Importerede stammer, der flises på kajen.

dem. Blot skal man være sikker på at
få lysnet blandt hjælpetræarterne
tidsnok, så de ikke skygger og derved
ødelægger hovedtræarterne. Men det
burde heller ikke være svært, når man
nu kan tjene penge på at lysne blandt
hjælpetræerne.

Hurtigt voksende træer
Poppel er et af de hurtigt voksende
træer, der kan give en stor biomasseproduktion. Der er stadig en del
at lære omkring brugen af popler og
andre hurtigt voksende hjælpetræarter, f.eks. lærk og el, men de beviser
allerede i disse år, at de kan give et
hurtigt flisafkast. I forsøgsfasen er
det vigtigt, at flisfyringsbranchen
deltager og evaluerer flisens egenskaber som brændsel, så produktet
bliver anvendeligt. For eksempel kan
dårlige erfaringer med poppelflis blot
skyldes, at træerne er fældet på det
forkerte tidspunkt på året, og at man
dermed ikke har udnyttet muligheden for at lade bladene trække store
mængder vand ud af stammerne og
dermed af flisen. En anden overvejelse i forbindelse med træartsvalget
er, at nåletræer, der er grønne hele
året, har en længere produktionstid
end løvtræer, idet de taber bladene.
Dette er en af forklaringerne på, at
nåletræer generelt vokser hurtigere
end løvtræer. Skulle flisproduktionen
fremmes, skulle andelen af nåletræer
altså øges.
Forædling af træer
Forædling af træer tager lang tid.
For løvtræerne (undtagen poppel)
er forædling et stort set uudnyttet
potentiale i dansk skovbrug. For nåle-

træer er der sket en systematisk forædling siden 1970’erne. Formålet med
forædlingen har været at fremme
kvaliteten af slutprodukterne, ikke at
øge flismængden. Heldigvis har dansk
skovforskning tidligere haft mulighed
for at anlægge en lang række forsøgsfelter, hvor træernes egenskaber
blev overvåget. Disse data kan nu
analyseres med fokus på biomasseproduktionen. Det vurderes, at øget
brug af højt producerende træarter
og genotyper kan øge produktionen
med 3 ton tørstof pr. ha pr. år på nåletræsarealet og tilsvarende forøge løvtræsproduktionen med 1 ton pr. ha pr.
år. På det nuværende skovareal med
den nuværende fordeling mellem løv
og nål udgør dette potentiale ca. 1
mio. tons pr. år, men det tager lang
tid at ændre artssammensætningen i
skovene, så bestil i god tid.

Skov eller mark?
Produktionen af skovtræer i forhold
til halm og energiafgrøder på landbrugsjord er et vanskeligt emne at
diskutere, fordi der er mange faktorer
indblandet. Ser man på det totale
landbrugsareal i forhold til skovene,
produceres der betydeligt mere
biomasse pr. ha på marker. Man må
huske, at mens landbruget modtager
betydelige tilskud fra staten og EU
til produktionen, så modtager skovbruget stort set ingenting. De høje tilskud til landbruget har understøttet
en fortsat udvikling og intensiv produktion, mens stærkt faldende priser
på træ siden 1950’erne har tvunget
skovbruget til vedvarende ekstensivering af driften. Samtidig er skove
generelt lokaliseret på de mindst

produktive jorder i landets forskellige
egne, mens den bedste jord generelt
er inddraget til landbrug. Samtidig
forventes det, at der tages meget videre hensyn til f.eks. natur, friluftsliv,
jagtmuligheder og grundvand i skovene end på landbrugets marker.
Hvis man sammenligner f.eks. pileproduktion på marker med nåletræer
i skove, så er skovene absolut konkurrencedygtige. Ud over selve flismængden er forsyningssikkerheden
et vigtigt spørgsmål. Vi ved,hvordan
en våd sommer kan give besvær på
halmværkerne. Træer er generelt
meget ”driftsikre”, og hvis de skulle
vælte ved storm, kan stammerne
lagres. Hvis man yderligere indregner,
at der traditionelt ikke gødskes eller
sprøjtes i skove og alligevel opnås en
høj leveringssikkerhed, ser det ud til,
at skovbrug er en rigtig god måde at
dyrke biomasse til brændsel.

Meget mere biomasse
Rapporten ”+10 mio. ton planen” konkluderer, at der på landsplan kan produceres langt mere biomasse. Mængden afhænger af driftsprioriteringer
og fremskrivningerne deles i tre scenarier: 1) alt som det plejer, 2) fokus
på produktion og 3) fokus på miljø.
Det beregnes, hvor stor produktionen
kan blive i år 2020. Konklusionen er,
at potentialet ved scenarie 1 er 4 mio.
tons mere end i dag, ved scenarie 2
kan der produceres 10 mio. tons mere
end i dag, og ved scenarie 3 kan der
produceres 7 mio. tons mere end i
dag. Skovenes andel af de mange mio.
tons er begrænset. Ved scenarie 1
produceres det samme som i dag,

Skov & Landskab
Skov & Landskabs forskere arbejder blandt andet med skovdrift
og øget produktion. Rapporten
”+10 mio. tons planen” er lavet
som en del af en stor aftale
med DONG. Der forskes også i
anvendelsen af poppel, generel øget biomasseproduktion i
nordisk regi (ENERWOODS), træartsforsøg, genetisk forædling,
skovstatistik, recirkulering af
næringsstoffer til produktionsskov, bestemmelse af fliskvalitet
og meget mere.
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dret væsentligt på markedsvilkårene,
sidder de flisfyrede varmeværker
altså tilbage med en vigtig rolle. Der
må meldes klart ud, om skovbruget
kan stole på, at flisen kan afsættes,
og de kan øge produktionen. Eller om
værkerne planlægger at køre flisfyringen ud på et sidespor, så produktionen skal tilpasses et mindre behov.

Produktion af flis i danske skove. Samlet set producerer skovene mere energi
(flis og brænde) end vindmøllerne, men halter betydeligt bag ud med hensyn
til mediedækningen.

ved scenarie 2 produceres ekstra 1,55
mio. i forhold til i dag og ved scenarie
3 produceres 0,95 mio. ton mere end
i dag. Når skovenes andel af de 10
mio. ton er relativt små, skyldes det
naturligvis, at der er ca. 4,5 gange
så meget mark som skov, men også,
at de optimeringer, man kan lave i
skovene, har en længere responstid
end det valgte i rapporten. Set i
forhold til dagens flisforbrug på 1,2
mio. tons er de estimerede mængder
træbiomasse ganske betydelige, og
regner man med en længere horisont
end 2020, så er potentialet i skovene
meget betydeligt.

Hvem køber flis?
Hvem køber flisen fremover? Det gør
de flisfyrede varme- og kraftvarmeværker. Der er stort set ikke andre
afsætningskanaler. Der er heller ikke
nye lovende teknologier, der ser ud
til at blive betydelige på flismarkedet
i overskuelig fremtid. De nye teknologier vil sandsynligvis basere sig
på andre typer biomasse. Der er dog
tanker om fiberproduktion og pyrolyseforgasning af træ. Om disse anvendelsesmuligheder bliver væsentlige,
er det svært at vide. En anden usikkerhed er, om eksisterende anvendelser som f.eks. produktion af træpiller
er villige til at opkøbe træmassen til
en højere pris, end varmeværker kan
betale. Igen må tankegangen være, at
jo mere træbiomasse der er på markedet, des bedre er chancen for, at flis
kan sælges til en attraktiv pris. Der
er altså ikke tydelige tegn på en væ36
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sentlig anderledes markedssituation
foreløbig og i hvert fald ikke i løbet af
de næste 10 år.
Hvis man anerkender, at flisproduktionen kan øges betydeligt, og at
flis som materiale har begrænsede
anvendelsesmuligheder, ud over
afbrænding, på grund af det høje
indhold af svært nedbrydeligt lignin,
ser fremtiden nok alligevel ikke så
sort ud for flisværkerne. Men udviklingen kommer jo ikke af sig selv.

Begrænset eller langsigtet rolle?
Det er en af Varmeplan 2010’s hovedkonklusioner, ”at fjernvarmekedler
på biomasse hen mod år 2020 overgår fra grundlast til mellemlast og
reserve i takt med, at solvarme og
afbrydelige varmepumper overtager
grundlasten. Derved bevares infrastruktur med lager, kedelbygning og
kedler, og kedlernes levetid forlænges, da den årlige driftstid aftager.
Dette er i høj grad med til at forbedre
forsyningssikkerheden”. Denne
konklusion kan tolkes fra begge sider. Den kan læses som: 1)Biomasse
spiller kun en begrænset rolle som
reservebrændsel fra om 7-8 år eller
2)biomasse har en langsigtet rolle i
energiforsyningen.
Artiklen begyndte med logikken:
Hvis flisforbrugerne er bange for svigtende levering, og derfor vælger andre
brændsler, så plantes der færre træer
til flisning, og produktionen falder.
Nu hvor vi ved, at der findes et stort
produktionspotentiale i Danmark, og
at der sandsynligvis ikke bliver æn-

Tættere kontakt til leverandøren
En anden af hovedkonklusionerne i
Varmeplan 2010 er: ”At der kan udvikles mange flere lokale biomasseressourcer i Danmark i landbruget og i
skovbruget med lokale fjernvarmeselskaber som drivkraft, eksempelvis
som det sker i Assens på Fyn.” Der er
en god pointe i denne konklusion. En
tættere lokal kontakt mellem flisproducent og varmeværk vil øge muligheden for koordineret planlægning
og meget lange kontrakter. Pointen
er, at skovejere og flisfyrede varmeværker har en gensidig afhængighed,
som bør udnyttes til alles bedste.
Så kære flisfyrede varmeværk:
Overvej, om der ikke kunne komme
en ”win-win” ud af tættere kontakt
med dine flisleverandører. Overvej,
om du kunne opnå en øget leveringssikkerhed på langt sigt ved at spille
med åbne kort. John Jessen i Assens
har taget initiativ til samarbejde
mellem piledyrkere og varmeværket.
Den slags samarbejde burde være
mere udbredt og også dreje sig om
almindelig flis. Og når I nu alligevel
snakker sammen, så var det oplagt, at
skovdyrkeren tager asken/næringsstofferne med tilbage. J

Litteratur
ɟɟ ”Varmeplan 2010” er udført
af Rambøll i samarbejde med
Aalborg Universitet. Rapporten er betalt af Dansk
Fjernvarmes F&U-Konto og
rapporten findes på danskfjernvarme.dk (forskning/
F&U-konto/udredninger/).
ɟɟ Rapporten ”+10 mio. tons
planen” inkl. en række
baggrundsnotater findes på
foi.life.ku.dk (publikationer/
specielle FOI-udgivelser/).

Vi burde nok hedde
naturgas danmark

Vi hedder Naturgas Fyn, fordi vi bor på Fyn, men faktisk er vi leverandør af naturgas til
varmecentraler, virksomheder og villaer over hele landet. Hos os kan I få en aftale, som
er tilpasset jeres specifikke krav og ønsker. Fx kan I vælge mellem forskellige prisaftaler.
Vi har erfaring fra mange år på banen og kender markedet. Derfor kan I altid regne med,
at god service og kvalificeret rådgivning er del af enhver aftale.

Tag kontakt til os. Det betaler sig!

Sjælland
Christian Smidt
tlf. 51 49 75 03

Fyn
Niels Egedal
tlf. 40 34 18 31

Midt/Nordjylland
Signe Sporring
tlf. 51 49 73 82

Syd/Sønderjylland
Peter Lambæk Nielsen
tlf. 40 34 18 56
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Simulering af store
varmepumper i
fjernvarmesystemer
Store eldrevne varmepumper kan bidrage til et sammenhængende
energisystem ved at opsuge overskudsel når vinden blæser og
samtidig øge effektiviteten på de decentrale kraftvarmeværker.
Tekst: Teknisk konsulent John Tang, Dansk Fjernvarme jt@danskfjernvarme.dk

Varmepumper Store eldrevne varmepumper i naturgasbaserede fjernvarmesystemer tjener mange formål.
De kan opsamle spild fra kraftvarmeproduktionen ved at øge udnyttelsen
af brændsler gennem bedre afkøling
af røggassen. De kan medvirke til at
nedbringe ledningstabet. De kan øge
produktionen fra eksempelvis solfangeranlæg eller geotermianlæg, og de
kan opsamle spild fra eksterne kilder
i form af overskudsvarme eller energi
fra spildevand.
Disse effektiviseringer i form af
bedre udnyttelse af varmekilder kan
ske ved, at varmepumperne primært
kører, når elpriserne er lave, og der
er meget vindkraft i elsystemet på
grund af de varmelagre, som i forvejen er etableret i fjernvarmesystemerne. De store varmepumper sikrer
en øget energieffektivitet og bidrager
til, at der opbygges et intelligent
energisystem, hvor el og fjernvarme
spiller sammen og supplerer hinanden.

Dansk Fjernvarme har foretaget
en række simuleringer for at kunne
skitsere de store eldrevne varmepumpers evne til at absorbere el i
tider med megen vindenergi og deres
potentiale for at bidrage til de decentrale kraftvarmeværkers effektivitet.
Samtidig viser simuleringerne varmepumpernes store potentiale for
at nedbringe naturgasforbruget og
sænke CO2-udslippet.

Varmepumpernes potentiale
Praksis har vist, at store varmepumper placeret i naturgasbaserede
kraftvarmesystemer kan opsamle fire
enheder varme for hver enhed elektricitet, der anvendes (COP=5). For at anskueliggøre potentialet er der regnet
på en varmepumpe med en varmeproduktion på 1 MW varme, som kun går
i drift, når varmeproduktionsprisen
på varmepumpen er lavere end den
tilsvarende varmeproduktionspris
på henholdsvis et naturgasfyret
motoranlæg eller en naturgasfyret
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Figur 1. Simuleringen på månedsbasis i perioden 2010 til 2011. Figuren viser antal timer, hvor varmepumpedrift er rentabel frem for produktion på naturgasanlæggene.
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kedel med typiske virkningsgrader for
disse anlæg. Det forudsættes, at den
varme, som varmepumpen udnytter,
er gratis (motor på E-formel). Det vil
sige, at varme, som ellers ville være
tabt til omgivelserne, udnyttes.
I simuleringen er der kun regnet
på variable omkostninger, hvilket vil
sige, at investeringen i varmepumpen
ikke er indregnet. Der er anvendt
gaspriser fra Nordpool på månedsbasis plus et handelstillæg og inklusiv
aktuelle afgifter i 2010 og 2011. Med
hensyn til elafgifter er afgiften på
varmepumpen ligestillet med elafgifter på helårsboliger med et elforbrug
over 4.000 kWh/år, som svarer til lovgivningen for 2012.

Simuleringer
Simuleringen viser på månedsbasis i
perioden 2010 til 2011 gennemsnitligt
295 driftstimer, hvor varmepumpen
kan producere varme billigere end
naturgasanlæggene, svarende til ca.
10 timer dagligt. Se figur 1.
Dette tal dækker over store udsving. I september 2010, hvor gasprisen er relativt lav i forhold til en
høj elpris, får varmepumpen blot 27
driftstimer. I den anden ende kan det
beregnes, at varmepumpen i december 2011 er konkurrencedygtig med
motoranlægget og kedlen i 720 drifts
timer, idet gasprisen er relativt høj i
forhold til lave elpriser. Anlægget får
generelt flere driftstimer i sidste del
af 2011, hvor der er lave elpriser.
I praksis vil antallet af driftstimer
bestemmes af varmepumpens størrelse i forhold til motoranlægget, idet
det må forventes, at varmepumpen
kan udnytte yderligere cirka ti procent af det brændsel, der anvendes
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Denne besparelse skal dog dække
investeringen, som let kan udgøre
60 – 100 kr./MWh produceret varme.
Se figur 2.
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Figur 2. Antages det, at varmepumpen kører i alle de timer, hvor den er konkurrencedygtig med kraftvarmeanlægget, vil den gennemsnitlige besparelse være 211 kr./
MWh varme i forhold til at samme varme skulle produceres på naturgaskedlen.

på motoranlægget. Har man et motoranlæg på 5 MW indfyret effekt,
kunne det være hensigtsmæssigt at
etablere en varmepumpe på cirka. 0,5
MW varmeeffekt. Købes en lidt større
varmepumpe betyder det blot, at den
kører lidt færre timer med en lavere
gennemsnitlig elpris.
Energistyrelsens statistik viser,
at der gennemsnitligt tabes 15 % af
de indfyrede brændsler i kraftvar-

meanlæggenes produktionsanlæg.
En målsætning om at udnytte de 10 %
er derfor både ambitiøs, men også
realistisk.
Antages det, at varmepumpen
kører i alle de timer, hvor den er
konkurrencedygtig med kraftvarmeanlægget, vil den gennemsnitlige
besparelse være 211 kr./MWh varme
i forhold til, at samme varme skulle
produceres på naturgaskedlen.

Kan fortrænge naturgas
Samlet set viser simuleringen, at der
er timer nok til, at et varmepumpeanlæg kan være konkurrencedygtigt
med naturgaskedler, og at samspillet
med elsystemet kan give en besparelse på den variable varmeproduktionspris på varmepumpen, som kan
finansiere en investering heri.
Hvis det antages, at store varmepumper kan øge varmevirkningsgraden med 10 procent på fjernvarmeværkernes anlæg uden ekstra
indfyring af naturgas, vil etablering af
store varmepumper kunne fortrænge
anvendelsen af omkring 53 millioner
nm3 naturgas på naturgaskedler per
år i decentrale kraftvarmeanlæg svarende til cirka 58.000 tons CO2. For at
få det til at lykkes, skal der anvendes
cirka 116.000 MWh elektricitet købt
i de timer, hvor elpriserne er lavest.
Kapaciteten på de etablerede varmepumper vil ligge i omegnen af 50-100

Diehl

Metering
– præcisionsmåling af vand og varme

Vi har skiftet navn (fra Hydrometer)
Men alt er som det plejer – vores måleudstyr er stadig
markedets bedste og mest præcise
For yderligere information
DIEHL Metering
+45 76 13 43 00
www.diehl-metering.com
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MW el, hvilket betyder, at driftstiden
på varmepumperne cirka kommer til
at ligge mellem 1.200 og 2.300 timer
årligt afhængig af den installerede
kapacitet og virkningsgraden på varmepumperne.

Placering af varmepumperne
Der er fra flere sider udarbejdet fremtidige energiplaner (Ingeniørforeningens klimaplan, Varmeplan Danmark
2010 og Teknologirådets Fremtidige
energisystem). Planerne viser, at det
danske energisystem vil have behov
for 238 til 450 MW elvarmepumpekapacitet i fjernvarmesystemerne,
hvoraf cirka en 1/3 ifølge denne minianalyse kan forventes at blive etableret i decentrale kraftvarmeværker
som supplement til nuværende kraftvarmeanlæg og kedler.
For centrale kraftvarmeanlæg,
som gennemsnitligt i 2010 taber cirka
35 procent af den indfyrede energi i
produktionsleddet opgjort per 2010,
giver varmepumper ikke mening i
forbindelse med produktionsanlæg-

gene. Tabet beror primært på, at der i
perioder køres udtagsdrift på grund
af for lavt varmeaftag i forhold til elproduktionen. Man vælger med andre
ord at producere mere elektricitet,
uanset at der ikke er behov for den resulterende varme ved effektiv kraftvarmedrift. Derved opstår et større
tab. Løsningen for de centrale anlæg,
såfremt tabet skal nedbringes, ligger i
en bedre balancering af elproduktion
og varmeproduktion. Det vil sige enten i form af øget varmesalg eller som
en mindre elproduktion. I forbindelse
med de centrale byers biomasseanlæg og affaldsforbrændingsanlæg
kan varmepumper være interessante,
men udfordringen ligger i at få de
eldrevne varmepumper til at spille
sammen med elsystemet.
Den resterende varmepumpekapacitet forventes at blive etableret
i forbindelse med solfangeranlæg,
geotermianlæg, anlæg, der indvinder
overskudsvarme, fjernkøleanlæg,
konverteringsanlæg, der fremstiller biobrændstoffer mv. Der er dog

generelt for disse typer anlæg nogle
afgiftsmæssige problemstillinger,
som medfører, at opgaverne ikke kan
løses driftsøkonomisk på rentabel vis
med eldrevne varmepumper. I øjeblikket ser det ud til, at absorptionsvarmepumper kommer til at løse disse
opgaver. Absorptionsvarmepumper
bidrager ikke på samme vis som eldrevne varmepumper til et mere intelligent energisystem, hvor el og varme
spiller bedre sammen. Absorptionsvarmepumper importeres fra Asien,
hvorimod eldrevne varmepumper
kan være produceret i Danmark. Der
kan derfor også være beskæftigelsesmæssige aspekter ved anvendelse af
eldrevne varmepumper.
Samlet set er mit bud, at vi først og
fremmest vil se de eldrevne varmepumper i forbindelse med decentrale
naturgasfyrede kraftvarmeanlæg.
Absorptionsvarmepumperne vil dominere med hensyn til andre formål,
så længe der ikke ændres ved afgiftssystemerne. J

FATTER FOLK IKKE FJERNVARME?
... så kan vi give jeres kommunikation et løft. Viegand Maagøe tilbyder nu kurser til dig, der arbejder med salg,
information eller brevskrivning i et fjernvarmeselskab.

KURSUS 1 - Brug pressen aktivt

KURSUS 2 - Skriv breve, så kunderne forstår dig

”Borgere bakker op om lokal fjernvarme”

Undgå at skrive breve til skraldespanden. På kurset
lærer du, hvordan et godt brev er opbygget, du får
styr på de vigtigste huskeregler for brevskrivning,
og du lærer, hvordan du skærer budskabet til, så
det passer til modtageren.

Sådan en overskrift vil de fleste
fjernvarmeselskaber gerne have flere af. Og det kan
vi hjælpe dig med.
På kurset lærer du, hvordan du bruger lokalpressen
aktivt i salgs- og informationsarbejdet. Du lærer,
hvordan din pressemeddelelse bliver god, og
hvordan du bygger den op. Og ikke mindst –
hvordan du får den i avisen.

Lær f.eks. at skrive informations- eller salgsbreve,
så de fremstår venlige, letforståelige og korrekte –
med det helt rigtige budskab.

Dato: 15. november 2012 kl. 9-13
Sted: København
Pris: 2.900 kr. ekskl. moms, inkl. frokost

Dato: 29. november 2012 kl. 9-13
Sted: København
Pris: 2.900 ekskl. moms, inkl. frokost

Info og tilmelding på viegandmaagoe.dk - Tilmeldingsfrist: 31. oktober 2012
Viegand Maagøe kommunikerer og rådgiver om energi og klima for offentlige og private
virksomheder.

40

Fjernvarmen · nr. 10 · oktober 2012

energy people

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Skån miljøet - spar tid og penge
med anboringssystemet fra Danfoss
Ved hjælp af anboringssystemet kan man tilslutte nye
forbrugere til et eksisterende fjernvarmenet, der er
i drift, uden at skulle afbryde varmeforsyningen.
Herved spares penge til nyt vand, energi til opvarmning og behandling af vandet, og der spares tid, da
vandet forbliver i systemet.

Yderligere informationer om vores omfattende
program af kugleventiler DN 15 - DN 600 finder du på
varme.danfoss.dk eller kontakt Danfoss kugleventiler
direkte på tlf. 7488 7644.

Skån
miljøet

Ved anvendelse af anboringssystemet beskyttes miljøet,
idet der spares vand, energi
og kemikalier.

varme.danfoss.dk
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Regulering af fjernvarme i
udlandet – et synspunkt
Fjernvarme reguleres på vidt forskellige måder i de lande, vi ellers kan
sammenligne os med. Forskellene bunder blandt andet i en forskellig
opfattelse af, hvad fjernvarme i det hele taget er.
Tekst: International chef Birger Lauersen, Dansk Fjernvarme bl@danskfjernvarme.dk

Regulering Dansk Fjernvarme
afholdt, i samarbejde med el- og affaldssektorerne, for nylig en temadag
om fremtidens regulering af fjernvarmen. I den forbindelse blev jeg bedt
om at give et indblik i reguleringen
af fjernvarme i andre lande og mit
indtryk af, om der kunne være inspiration at hente.
Baggrunden for dette er, at Dansk
Fjernvarme i partnerskab med Energitilsynet, Energistyrelsen, Dansk
Energi og repræsentanter fra affaldsforbrændingssektoren, i 2011
bad EA Energianalyse om at belyse
fordele og ulemper ved forskellige
reguleringsprincipper for fjernvarme.
Ea Energianalyse kiggede i rapporten
også på, hvad der findes uden for landets grænser.
Der er ingen tvivl om, at Danmark
ret godt med, når det gælder fjernvarme. Med godt 62 % af boligmassen
tilsluttet fjernvarme, er det i Europa
kun Island og Letland, der har højere
andele. Sammenligner vi med vore
nærmeste nabolande, har både Sverige og Finland en lavere andel af boligerne med, og især Tyskland med
12 % falder igennem. Men tag ikke
fejl. Målt på anden vis, f.eks. som andel af den samlede rumopvarmning,
er især Sverige godt med, og fører
endda en lille smule. Sammenligningen med Sverige og Finland er særlig
interessant, fordi den viser, at man
ikke behøver have samme forudsætninger eller regulering for at have
megen fjernvarme. Men det betyder
ikke nødvendigvis, at andres regule-

ringsregime for fjernvarme ukritisk
kan importeres.

Det er os, der er de mærkelige…
Der er en række forskelle mellem
fjernvarmesektoren og dens organisering i Danmark og den tilsvarende
sektor i andre lande. Markedsandelen for fjernvarme i Danmark er høj.
Og lokalt inden for de fjernvarmeforsynede områder er den som følge
heraf endog meget høj. Københavns
Kommune med sine 97-98 % tilslutning fremhæves ofte som eksempel.
Det samme vil gøre sig gældende i
Sverige og Finland. Men ikke i Tyskland, hvor den som gennemsnit kun
er ca. 12 %. Oplevelsen af fjernvarme
som den dominerende opvarmningsform eller ej spiller en rolle for både
andres opfattelse af den som ”operatør” og for fjernvarmesektorens opfattelse af egen position. I Danmark
er vi næppe i tvivl om, at vi har at gøre
med en dominerede spiller; i de tre
andre lande er dét spørgsmål i en vis
grad stadig til debat. Det vender jeg
tilbage til.
I Danmark er fjernvarmen udbredt
i ”varmetynde” områder. Kraftvarmens store tilbud af overskudsvarme
har muliggjort fjernvarmens udbredelse i parcelhusområder i en grad
som man ikke ser i de tre andre lande.
En gammel Nordvarmestatistik illustrerer fænomenet: I 2004/5 var der
dobbelt så mange fjernvarmetilslutninger i Danmark som i Sverige og Finland tilsammen. Det har betydning,
for hvor storkunder (f.eks. boligsel-

Hvad er fjernvarme?

Et samfundsmæssigt gode/instrument

?

En vare som
alle andre

Figur 1. Forskellige nationale opfattelser af fjernvarme kan placeres indenfor et
spektrum, der spænder fra en vare som alle andre til et samfundsmæssigt gode.
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skaber) måske har let ved at etablere
eget alternativ til fjernvarme i form
af blokvarme (her ser vi bort fra
eventuelle reguleringsmæssige forhindringer, varmeplan m.v.) så er det
vanskeligere/dyrere i et parcelhus.
Og i Sverige/Finland er den typiske
kunde et boligselskab. Igen er det et
forhold, som påvirker opfattelsen af
dominans for både fjernvarmeselskab og kunde. Hermed være ikke
sagt, at danske fjernvarmeforsyninger ikke oplever, at kunderne kigger
på alternativerne. Det gør de, men de
kunder i de andre lande, der gør det,
er både flere og stærkere. Og nogle af
dem har en helt særlig interesse, som
ses af det følgende.
Fordelingsmåling er normen i Danmark. Det er det ikke andre steder.
Så hvor et dansk boligselskab i stort
omfang blot viderefakturerer varmeomkostningen efter fordelingen, og
således kun har en stærkt reduceret
egeninteresse i omkostningens størrelse, er boligselskaberne andre
steder en meget stærk interessentgruppe. Varmeomkostningen er blot
en del af boligselskabets samlede
omkostninger, og lavere pris på fjernvarmen betyder flere penge til selskabet. Især i Sverige er boligselskaber
en meget stærk interessegruppe i
den igangværende debat om fjernvarmens regulering.
Det udbredte andelseje inden
for fjernvarme i Danmark er også et
punkt, hvor vi adskiller os i forhold til
de tre nabolande. Men når vi kommer
til større byers varmeforsyninger, er
de som regel også kommunale i de tre
andre lande. Men reguleringen har
haft betydning for, hvordan de kommunale forsyninger har været drevet.
En model er kommunal varmeforsyning snævert hvilende-i-sig-selv, og så
er der det andet yderpunkt med kommunal varmeforsyning med henblik
på at maksimere den kommunale indtægt. Selvom den sidstnævnte model

ny viden

nok er fremherskende i f.eks. Sverige,
så forekommer den første model
også i samme land. Det er i bund og
grund et valg, man har truffet lokalt.
Endelig er der det ”politiske regime”. Danmark har siden 70’erne ført
en stærk og indgribende energipolitik
– også på varmeområdet. Det er ikke
helt så stærkt tilfældet i de andre
lande, og i al fald har det politiske
engagement i lige netop varmesektoren ikke være så fremherskende og
så længe i de andre lande. Og slet ikke
på nationalt plan. Det er der mange
gode forklaringer på, og de har udgangspunkt i de nationale og lokale
vilkår på energiområdet.

Hvad er fjernvarme?
De nævnte nationale forskelligheder
er afgørende for, hvordan man opfatter fjernvarme. Og opfattelsen af
fjernvarme har betydning for, hvilket
reguleringsbehov man ser – eller
ikke ser – og for hvordan det dækkes.
Groft sagt kan forskellige nationale
opfattelser af fjernvarme placeres inden for et spektrum mellem i den ene
ende opfattelsen af fjernvarme som
en vare som alle andre og i den anden
ende opfattelsen af fjernvarme som
et samfundsmæssigt instrument og
gode. Se figur 1.
Nogle ser fjernvarme alene som
ét konkurrerende alternativ blandt
flere andre opvarmnings- og kølingsmetoder. I sin rendyrkede form betyder det, at konkurrencen er ude hos
kunden, og hvad der foregår indtil det
punkt, er principielt andre uvedkommende. Det synspunkt er nok det
fremherskende inden for fjernvarmesektorerne i de tre nabolande, dog
med modifikationer.
Heroverfor står opfattelsen af
fjernvarme som noget andet og
større end det. Et kollektivt gode,
leverandør af godt miljø og virkningsgrader osv. I Danmark hælder vi til
den opfattelse.
Spektret kan være med til at forklare forskellige positioner omkring
fjernvarmen og den eventuelle regulering. Hvis man har det synspunkt, at
fjernvarme er en vare som alle andre,
opleves debat om eventuel regulering
som illegitim. Hvis fjernvarmen er i
fuld konkurrence ude hos kunden,
kan den pr. definition ikke besidde en
dominerende stilling, og derfor kan
man ikke tillade sig at regulere dens
priser osv. Det er synspunktet hos

forskellige kommercielle fjernvarmeselskaber i udlandet.
Hvis man mener, at fjernvarme
primært er et samfundsmæssigt
gode, en infrastruktur, der fremmer
miljø og energieffektivitet, og ønsker
man, at samfundet støtter tilslutning
til det, kan frygten for en eventuelt
dominerende stilling over for kunden
være en hindring. En bekymring, der
høres fremført af både politikere, embedsmænd og grønne organisationer.
Disse positioner synes ikke altid
konsekvente. Også stærke fortalere
for synspunktet om, at fjernvarmen
ikke indtager en dominerende position og derfor ikke bør reguleres, tager velvilligt imod offentlig støtte til
netudbygning eller tilslutning.

Fjernvarmens fornemmelse
for dominans
Fjernvarmen er reguleret alle steder.
Ligesom al anden økonomisk aktivitet. Men det er ikke alle steder, der er
en særlig regulering alene for fjernvarme.
Prisregulering er ikke ualmindelig.
Nogle steder har den sin baggrund
i bekymring for fjernvarmens eventuelle dominerende stilling over for
kunderne. Den kan være udtrykt i
specifik lovgivning, eller den kan,
som i Finland, alene bestå i den almindelige konkurrenceregulering,
der gælder alle virksomheder med
tendens til en dominerende stilling
på sit marked.
Nogle steder reguleres priserne
primært med henblik på at sikre
svage forbrugeres mulighed for at
få og betale for opvarmning. Ikke
ualmindeligt i tidligere østlande,
hvor fjernvarme typisk er opvarmningsformen i store højhusbyggerier,
der ofte huser den fattigere del af
befolkningen. Der behøver ikke ligge
nogen nærmere overvejelser om dominerende stilling eller lignende bag;
det er et spørgsmål om, hvorvidt de
fattige har råd til opvarmning, eller
om de fryser ihjel.
Energifattigdom spiller i øvrigt en
ikke uvæsentlig rolle i nogen lande.
Ikke i Norden, men f.eks. i Østeuropa
eller Storbritannien. I sidstnævnte er
18 % af husholdningerne energifattige efter den definition, de anvender
dér. Og nogen gange ses fjernvarme
som en del af løsningen på det problem. Den ville kunne flytte forbrugerne væk fra markedet for gas (som

er den typiske opvarmningsform) og
over til markedet for fjernvarme. Men
det forudsætter så en stillingtagen til
prisregulering, for det ville jo næppe
nytte hvis, som i mange lande, fjernvarmen prissættes efter nærmeste
alternativ; I England netop gas.
Fri prisdannelse forekommer også.
Men som tidligere nævnt under almindelige konkurrenceretlige forudsætninger. Og der spiller det en rolle,
hvorvidt fjernvarmen indtager en
dominerende position eller ej. Det afhænger bl.a. af definitionen af markedet. Er det andelen af en bys samlede
varmemarked, det pågældende områdes eller den pågældende kundes portefølje-alternativer? Og hvad vil det
sige at have en urimelig nytte af en
eventuel dominerende stilling? Hvor
meget må man tjene? Spørgsmål, der
ofte er vanskelige at besvare.

Sverige
Debatten om fjernvarmens regulering eller ej i Sverige er ret interessant at følge, og jeg skal derfor gøre
lidt mere ud af den her. For Sverige
har som nævnt ganske meget fjernvarme; afhængig af målestok lidt
mere eller lidt mindre end Danmark.
Udgangspunktet tilbage i 1990’erne
var meget lig det danske med en
stor del kommunalt ejede varmeforsyninger, der skulle drives under et
”selkostnadsprincip”, som nok ikke er
ulig hvile-i-sig-selv. Men i forbindelse
med liberaliseringen af elsektoren
stødte man på problemstillingen med
relationen mellem varme og elektricitet. Ville der være risiko for, at energiselskaberne anvendte indtægterne
fra de monopolbundne fjernvarmekunder til at understøtte konkurrenceudsatte aktiviteter på elsiden?
Noget tyder på, at man ikke
mente at have en god løsning på det
problem, men stort set smed det
fra sig, og afskaffede den gældende
regulering uden megen debat eller
eftertanke. Nu skulle varmeforsyninger drives ”affärsmässigt”. En del blev
solgt og en del blev drevet med henblik på at skaffe indtægter til kommunekassen. Efter nogle år begyndte
kritikken at komme, og den var især
rettet mod nogle private varmeforsyninger, som havde sat priserne op, og
den kom især fra boligselskaber, der
som omtalt har en egen interesse i
fjernvarmepriserne.
Der kom også kritik fra en uventet
Fjernvarmen · nr. 10 · oktober 2012

43

ny viden

kant, nemlig industrivirksomheder
med overskudsvarme til rådighed.
De kunne jo se, at de med adgang til
fjernvarmenettet og mulighed for at
sælge direkte til slutkunderne, ville
få en værdi på deres ellers værdiløse
overskudsvarme. De kritiserede varmeforsyningerne for at lukke miljøvenlig overskudsvarme ude.
Kritikken resulterede i indtil flere
undersøgelser i regi af Statens Offentliga Utredningar, som til sidst
fik et mere eller mindre bundet
mandat om at komme med et forslag
om tredieparts adgang til fjernvarmenet (TPA), ligesom det findes på
elområdet. Og det har man så fået
med alt, hvad der bimler og bamler!
Melder blot én potentiel trediepart
sig på banen, skal fjernvarmeproduktion og distribution adskilles i det
pågældende net, der skal oprettes
en netansvarlig, der skal indføres
indtægtsrammer, og der skal etableres handelsselselskaber. Uanset
det givne fjernvarmenets størrelse.
Om det reelt vil stille kunden bedre
eller blot omfordele en fortjeneste,
står stadig hen i det uvisse. Samtidigt bokser svenskerne videre med
spørgsmålet om, hvordan prisdannelsen skal være på fjernvarme. Ikke noget forslag om direkte prisregulering
endnu, men det rumler et eller andet
sted i baggrunden. Sektorens eget
svar har været øget dialog med kunderne, frivilligt prismæglingsnævn og
flere andre tiltag.
Hvis der er en lære fra Sverige, så
er den efter min opfattelse, at har
man først lukket ånden ud af flasken
og skabt kommercielle interesser i en
sektor, så er det meget vanskeligt at
få den ind i flasken igen. Men om det
er et problem eller ej, afhænger selv-

følgelig af, hvor på ovennævnte spektrum, man befinder sig. Der er svenskere, der fortryder, at man aldrig på
nationalt plan har haft en vision om,
hvad fjernvarmen egentlig er for en
størrelse. Havde man haft det, ville
man måske have truffet anderledes
valg undervejs.

Hvad handler det hele om?
De fleste læsere af dette blad kender
Dansk Fjernvarmes prisstatistik. Se
figur 2. Statistikken er formet som en
kurve, der viser alle de kendte priser
fra den laveste i venstre side mod den
højeste i højre side. Og indover ligger
to vandrette kurver: Prisen på alternativerne – olie og naturgas. I kraft af vores prisregulering er priskurven også
lig værkernes omkostningskurve. Og
trekanten mellem pris/omkostningskurven og de vandrette alternativer
kan siges at være gevinsten ved fjernvarme. Hvem skal have den?
Umiddelbart kan man antage, at
omkostningskurven i svensk fjernvarme har et tilsvarende forløb. Har
man spildvarme til overs, er omkostningerne jo stort set kun distributionsomkostninger, så der vil være
fjernvarmeforsyninger, der nyder en
stor fordel af at kunne prissætte fjernvarmen efter alternativets pris. Men
der er ikke nogen fjernvarmeværker,
der i Sverige kan prissætte over alternativet – i al fald ikke på langt sigt
– for så forlader kunderne dem. Men
principielt vil der, ligesom i Danmark,
være en ”trekantet” gevinst ved fjernvarme, som er til forhandling. Hos
os går den principielt til forbrugerne
(med forbehold for afgiftsbelægning
osv., men i store træk) hvorimod den
i visse andre lande hele tiden er til
forhandling.

Konklusion
Sammenfattende præges mit billede
af fjernvarmens regulering her og
i udlandet af fraværet af en fælles
opfattelse af, hvad fjernvarme er for
en størrelse. Man møder synspunkter
– og gerne inkonsekvente – på hele
spektret, som skitseret ovenfor.
Samtidig ser man efter min opfattelse ikke nogen fællestræk for regulering af fjernvarme. Fjernvarmens
rolle, organisering, ejerskab osv. er
vidt forskellig overalt, og det er faktisk
ikke så mærkeligt. For den er en lokal,
eventuelt regional, foreteelse baseret
på de vilkår, der gælder netop dér.
Og det leder frem til, at der ikke
umiddelbart, efter min mening i al
fald, ses noget reguleringsparadigme,
der umiddelbart kan importeres. Det
modsatte gør sig så også gældende;
den danske model kan heller ikke
umiddelbart eksporteres.
Så er der slet ikke noget fælles?
Jo, lidt er der. For det er bestemt mit
indtryk, at de fleste mennesker kan
kende en monopolist, eller én med en
dominerende stilling på et marked,
når de ser en. I al fald hvis de ikke
har en klar interesse i at hævde det
modsatte. Det er pudsigt at se forbrugerorganisationer, højre- såvel som
venstresnoede politikere, grønne
organisationer osv. tage for givet, at
fjernvarme kan tendere mod at indtage en dominerende stilling over for
kunden, og så høre fjernvarmefolk i
andre lande hævde, at det aldrig kan
være tilfældet. Det sidste synspunkt
er legitimt, men det gavner næppe
fjernvarmen at undlade at tage de
andres bekymring alvorligt. J

Varmepriser inkl. moms for 2009/2010
Acontopriser 318 værker (18,1 MWh 130 m2 standardhus)
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Figur 2. Kurven viser alle
de kendte fjernvarmepriser. De to vandrette
kurver viser prisen på
alternativerne, olie og
naturgas. Trekanten
mellem pris/omkostningskurven og de
vandrette alternativer
illustrerer gevinsten ved
fjernvarme.
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Vi ses til landsmødet på

P.s. vi har nye prisprodukter på hylderne!
Kig forbi vores stand til en
snak om jeres gasindkøb.

opgradering af biogas
til naturgasnettet

Vi har fokus på:
• opgradering af biogas til
naturgasnettet
naturgas i
transportsektoren

• naturgas i transportsektoren

Kom og hør mere!

Kontakt HMN Gashandel på 62 25 99 20
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DissingGrafisk.dk

Vi leverer naturgas til hele Danmark . Har mange års erfaring på naturgasmarkedet
Er Danmarks største gasselskab målt på kunder . Handler dagligt på de internationale gasmarkeder
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Nyt CO2kvotesystem
for 2013-2020
Tekst: Teknisk Konsulent John Tang, Dansk Fjernvarme jt@danskfjernvarme.dk

En ny syvårig CO2-kvoteperiode indledes næste år, og det fører til ændringer
i reglerne for de varmeværker, der er omfattet af systemet.
kvotesystem Fra 2013 til 2020 indledes en ny kvoteperiode i det europæiske kvotesystem. Det nye kvotesystem kommer til at betyde ændringer
for de fjernvarmeværker, der i dag
er omfattet af kvotesystemet. Der
ændres blandt andet i grundlaget
for tildelingen af gratiskvoter, og der
ændres i, hvorledes CO2-udledningen
skal kontrolleres og verificeres.
Energistyrelsen arbejder på højtryk på at få de nye regelsæt til at
falde på plads. Derfor udsendes i øjeblikket en lind strøm af informationer
fra Energistyrelsen. Det er vigtigt,
at de omfattede fjernvarmeværker
forholder sig til disse udsendelser og
deltager i de arrangementer, de inviteres til.

Hvem er omfattet?
I EU har 11.000 anlæg indsendt
ansøgning om gratiskvoter. EUsystemet behandler i øjeblikket
ansøgningerne, og det forventes, at
de endelige tildelinger kan meldes ud
omkring nytår. I forhold til tidligere
er der nye regler for, hvem der er med
i ordningen. På fjernvarmeområdet
kan der være varmeværker, som på
grund af ændrede opgørelsesmetoder af den indfyrede effekt glider ud
af ordningen. Det drejer sig primært
om rene biomasseværker og om varmeforsyninger, der har enkeltanlæg
med en indfyret effekt under 3 MW,
som ikke længere tæller med i den
samlede indfyrede effekt.
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Affaldsfyrede anlæg med indfyret
effekt over 20 MW skal med i kvoteordningen fremover. Energistyrelsen
forventer i nærmeste fremtid at
træffe en afgørelse for de værker,
hvor der kan være tvivl om, hvorvidt
de er med i ordningen eller ej.

Ny overvågningsplan
Inden den 1. oktober skal de kvoteomfattede virksomheder indsende en
ny overvågningsplan. Energistyrelsen
har lavet et online system til udarbejdelse af overvågningsplaner, som kan
lette arbejdet, idet der er indbygget
hjælpeværktøjer i systemet, som
blandt andet genbruger data fra tidligere.
Ændringer i kapacitet og produktion
Hvis anlæggene har fået ændret deres kapacitet efter den 30. juni 2011,
skal den ændrede kapacitet indberettes senest et år efter opstart af
ændringen.
Hvis produktionen af varme i
2012 er mindre end 50 procent af
udgangspunktet for perioden 2013 2020, skal dette indberettes til Energistyrelsen senest den 31. december
2012. Dette kan komme til at give
problemer for spidslastanlæggene,
såfremt der lige op til nytår bliver
drift på anlæggene. Energistyrelsen
vil her kunne acceptere indrapportering lige efter nytår, når den
endelige varmeproduktion for hele
året kendes.

Kvalitetssikring og verifikation
Dansk Fjernvarme har på hjemmesiden
under ”Hent materialer” og ”Download” placeret et dokumenthåndterings- og kvalitetssikringssystem, som
de fleste fjernvarmeværker anvender.
Dette er blevet opdateret, så det lever
op til de nye krav.
Dansk Fjernvarme har for perioden
2007–2012 haft en brancheaftale med
Lloyd om verifikation af emissionerne
og kvalitetssikringssystemet. Denne
aftale bortfalder per 1. januar 2013.
Det er ikke intentionen, at der laves
en ny aftale, idet ledelsessystemer
falder uden for de kompetenceområder, Dansk Fjernvarme dækker.
Det er mere hensigtsmæssigt at
anvende de hjælpeværktøjer, Energistyrelsen stiller til rådighed. Det betyder i praksis, at fjernvarmeværkerne
på egen hånd skal lave aftaler med
verifikator, og de kan således også
efterfølgende skifte verifikator, hvis
den nuværende ikke er tilfredsstillende.
Hold øje med nyhedsmails
Frem mod nytår og formentlig ind i
det nye år vil der komme ændringer,
og der vil opstå uklarheder, der skal
tages stilling til. Det er i den periode
vigtigt at nærlæse de nyhedsmails,
der kommer fra Energistyrelsen og fra
Kvoteregisteret, da de kan indeholde
vigtig information. J
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fjernVarme og energi
Mød os på Landsmødet - Træfpunkt 16
Lars Rossen
Markedschef, BSc
Fjernvarme
T: 8732 3224
E: lro@niras.dk
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Første resultater med
lavtemperaturfjernvarme
Resultater fra demonstrationsprojekter vedrørende lavtemperaturfjernvarme
til lavenergibyggeri blev fremlagt på DHC13 symposiet i København.
Tekst: Kommunikationsmedarbejder Astrid Aabye Møller, Fjernvarmens Udviklingscenter am@fvu-center.dk
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En af de
største udfordringer for fjernvarmen
lige nu er lavenergihuse og passivhuse. Derfor var denne problemstilling et stort emne på det 13. internationale symposium for fjernvarme og
fjernkøling, der blev afholdt i København den 3. og 4. september.
I de mange indlæg om emnet var
præsentation af to demonstrationsprojekter om lavtemperaturfjernvarme til lavenergi i henholdsvis
Slough, England, og i den danske by,
Lystrup.
Lavtemperaturfjernvarme

Lokalt fjernvarmeanlæg
baseret på vedvarende energi
Forskere fra Universitetet i Reading
har deltaget i opbygningen af en
fjernvarmeinstallation til otte huse
og to lejligheder i lavenergiklassen
i en bydel i Slough. Hensigten var at
skaffe viden om varmelast, varmeefterspørgsel, flow og returtemperatur
samt gennemsnitligt varmetab for
fjernvarme til denne byggeritype.
Varmekilderne var biomasse, varmepumper, solvarme og varmelager.
På den måde demonstrerede forskerne lavtemperaturfjernvarme i et
lukket system baseret udelukkende
på vedvarende energi.
Overordnet set påviser demonstrationsprojektet, at det er muligt
at levere lavtemperaturfjernvarme
til lavenergibygger, samtidig med
at brugerens varmebehov dækkes. I
perioden fra marts 2011 til april 2012
er der opnået fremløbstemperatur
mellem 50° og 55° C og en returtemperatur på mellem 30° og 40° C. Det
årlige varmebehov for systemet nåFjernvarmen · nr. 10 · oktober 2012

ede 49,6 MWh, og systemet nåede en
spidsbelastning på 34,4 kW, hvilket
er 14 procent mindre end systemet
var designet til at håndtere. Det gennemsnitlige varmetab var noget højt,
nemlig 28 procent, men gik dog også
så lavt som 16 procent. Dertil skal siges at projektet på nogle strækninger
udnyttede uisolerede rør og oplevede
problemer med fremløbsvand, der løb
over i returvandet.
Overordnet vurderer forskerne,
at det er lykkedes at skabe et system
med en fremløbstemperatur på
55° C. Der er dog det ”aber dabei”,
at systemet kræver en betydelig
mængde vedligehold. Derudover blev
det bemærket, at forbrugernes varmeforbrug var kraftig reduktion af
varmeforbruget, hvilket reducerede
systemets rentabilitet.

Central transmissionsledning
Et mere optimistisk blik på rentabiliteten i lavtemperaturfjernvarme
kommer fra et demonstrationsprojekt i Lystrup. I Lystrup er der
foretaget et lignende forsøg med
lavtemperaturfjernvarme til i en
nybygget bydel bestående af 40 huse
i lavenergiklassen. En af de store
forskelle på de to projekter er, at man
ved byggeriet i Lystrup leverer fjernvarmen direkte fra det almindelige
transmissionsnet. Varmekilden er
fjernvarmeselskabet i Lystrup, hvor
man har en fremløbstemperatur på
80° C om vinteren og 60° C om sommeren. Ved hjælp af en pumpestation og
en blandingsventil blev fremløbstemperaturen sænket til 55° C.
Projektet i Lystrup havde til hen-

sigt at afdække en række forhold:
Drift og energibehov ved levering af
fjernvarme til lavenergibyggeri, samtidighed i fjernvarmedistributionen
og varmetab. Desuden var det hensigten at vurdere forbrugeradfærd.
Ved byggeriet i Lystrup nåede det
gennemsnitlige årlige varmeforbrug
hos forbrugeren 51 kWh pr. m2 pr. år,
hvilket var noget højere end først antaget. Dette skyldes blandt andet, at
varmeforbrugeren holdt indendørs
temperaturen omkring 2-4° højere
end de forventede 20° C. En anden
faktor var også, at der fortsat var
rumvarmebehov om sommeren, hvor
brugerne valgte at holde gulvvarmen
i badeværelset tændt. Varmetabet
ved projektet i Lystrup holdt sig
generelt under succeskriteriet på 20
procent. Prisen per installation endte
på 63.450 kroner.

Mere viden at hente
Ud over disse to studier, blev der på
symposiet præsenteret en række
studier, blandt andet om effekten af
at levere lavtemperaturfjernvarme i
eksisterende rør, kombinationen af
lavtemperaturfjernvarme og mikrovarmepumper og integration af lavenergibyggeri i fjernvarmenettet. J

Se mere på FVU’s hjemmeside,
www.fvu-center.dk, under
Nyheder. Alternativt kan
man besøge www.dch13.
dk hvor man kan læse mere
om rørlægning, fejlsøgning i
fjernvarmenettet og mange
andre emner.

Wavin fjernvarme

wavin.dk

Vil du være helt sikker
på den bedste energiøkonomi?

Vil du også gerne have mulighed for selv at bestemme, hvordan fjernvarmeunits i dit område skal udformes?
Med Wavin får du en samarbejdspartner, der er svær at komme uden om. Vi satser stærkt på fjernvarmen og vil
gerne dele vores knowhow og viden, så du kan tilbyde dine kunder den bedst tænkelige energiøkonomi.
Blandet andet takket være vores fuldisolerede units, der kan reducere varmetabet med op til 80%.
Faktisk kan vi garantere, at du får et bedre resultat med os på sidelinjen.

Mød os på stand E på Dansk Fjernvarmes Landsmøde

Solutions for Essentials
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Ny energispareaftale er på vej
Med energiforliget fra marts 2012 lægges der op til, at energiselskaberne i de
kommende år skal levere en stadig stigende indsats på energispareområdet.
Men også andre ting påvirker ændringen af energispareaftalen.
Tekst: Afdelingsleder Mette Hansen, Dansk Fjernvarme mh@danskfjernvarme.dk

Energispareaftale Den 22. marts
2012 indgik alle Folketingets partier,
på nær Liberal Alliance, et nyt energiforlig, som dels bygger oven på det
allerede eksisterende forlig fra 2009
og dels lægger mere til. Sjældent
har vi set et energiforlig, hvor der
så mange steder står fjernvarme, og
hvor fjernvarme er en så stor del af
løsningen. Men hvis vi koncentrerer
os om energispareområdet, er der
også her mange nye og vigtige ting i
energiforliget.
Mest iøjefaldende er selvfølgelig,
at der skal leveres en større energispareindsats. I 2013-2014 skal indsatsen forøges med 75 %, og fra 2015
og fremefter med 100 % i forhold til
de sparemål, vi kender i dag. Altså
en fordobling i løbet af ganske få
år. Der skal fokus på renovering af
den eksisterende boligmasse, og her
tænkes der på den langtidsholdbare
energibesparelse, som er dyr at lave,
men giver en reel sænkning i forbruget af energi til opvarmning pr. kvadratmeter. Også energibesparelser i
erhvervslivet skal der ifølge forliget
større vægt på.
Og endelig skal energisparemarkedet være mere enkelt at finde rundt
i. Der er over 500 energiselskaber,
som har hver deres forpligtelse, og
derudover en lang række aktører –
rådgivningsfirmaer, vvs-installatører,
håndværksvirksomheder mv. – som
har aftaler med energiselskaberne.
Det kan let blive en broget flok at gennemskue. Derfor skal der arbejdes
videre med at sikre gennemskueligheden og konkurrencemuligheden på
energispareområdet.

Evalueringen
I den eksisterende energispareaftale
står, at Energistyrelsen skal forestå
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en uvildig evaluering af energispareaftalen, som skal være med til at
danne grundlaget for revision af
aftalen med virkning fra januar 2013.
Evalueringen er blevet udført af EA
Energianalyse i perioden december
2011 og frem til april 2012.
Mange fjernvarmeselskaber er
blevet bedt om at bidrage med oplysninger til evalueringen, og alle har
spillet positivt med på opgaven – om
end tidsfristerne hen over jul/nytår
var noget af en udfordring for mange
varmeværker sidste år.
Resultatet af evalueringen viste,
at målene er nået. Både det samlede
sparemål i hele aftalen og for hver
energiart for sig. Det viste også, at
der er en generel tilfredshed både
blandt aktører og slutbrugere. På
baggrund af de indkomne oplysninger til evalueringen viser det sig også
meget klart, at i forhold til evalueringen i 2008, har energispareindsatsen
skiftet retning. Energibesparelser er
blevet en handelsvare, og i næsten
alle sager – 85 % – er der nu en eller
anden form for tilskud/køb af energibesparelse.
På baggrund af de mange data fra
evalueringen gives en række anbefalinger. Nogle af de tungtvejende er,
at der skal ske en øget detaljering og
kvalitet af både beregninger og dokumentation, og at man på erhvervssiden anbefaler kun at støtte projekter
med lang tilbagebetalingstid.
To andre, meget fjernvarmerelevante ting, der fremgår af evalueringen, er, at man ikke mener, besparelser
i ledningsnet bør kunne medregnes
pga. dårlig dokumentation, og at der
er lav additionalitet, hvilket betyder,
at man mener, besparelserne ville
komme alligevel. Desuden stiller
evalueringen spørgsmålstegn ved de

store solvarmeanlæg i energispareaftalen.
Og som noget helt nyt foreslås det
at kigge på muligheden for at kunne
indregne besparelser i transportområdet.

Stikprøvekontrollen
Energistyrelsen skal hvert år lave
stikprøvekontrol af energiselskabernes dokumentation og spareindsats.
Stilprøvekontrollen blev i 2010-2011
udført af EA Energianalyse. Der blev
fokuseret på de største sager fra de
største energiselskaber inden for el,
gas, olie og fjernvarme. Kort kan det
konkluderes, at der i sådanne sager
var meget stor forskel på både omfanget og kvaliteten af dokumentationen. På den baggrund stod det klart,
at der i den kommende aftaleperiode
kunne være behov for klare regler
for, hvad der egentlig kræves af dokumentation i store specifikt opgjorte
energisparesager, herunder også opgørelser af besparelser i ledningsnet.
Benchmarking
På baggrund af de tal, energiselskaberne for 2010 har meldt ind henholdsvis til Energistyrelsen om MWhbesparelsen og til Energitilsynet om,
hvad opgaven har kostet, er der lavet
en benchmarking af energiselskaberne. Samlet set ligger fjernvarmeselskaberne pænt i undersøgelsen,
men der er meget store udsving på,
hvor dyr opgaven har været at løse
for de enkelte selskaber. Det kan have
mange og gode forklaringer, og kan
også skyldes fejl i indberetningerne,
men det kan også tænkes, at nogle
selskaber faktisk bruger for mange
penge på at løse opgaven.
Erfaringerne fra den første bench
marking af energispareopgaven er
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taget med ind i forhandlingerne for at
gøre benchmarking mere retvisende.

Forventninger til ny aftale
På baggrund af alle de fire foran
nævnte ting startede Energistyrelsen
drøftelserne med repræsentanter fra
olie-, gas-, el- og fjernvarmeselskaberne i foråret 2012, og disse drøftelser forventes afsluttet meget snart.
Der er mange ændringer, og det vil
føre for vidt at beskrive detaljerne
her. Derfor afholder Dansk Fjernvarme i løbet af november temamøder om den ny energispareaftale fire
steder rundt i landet, ligesom der
selvfølgelig udbydes kurser efterfølgende, hvor man kan få den detaljerede viden om, hvordan eksempelvis
udgifterne til energibesparelser fremover skal konteres og indberettes til
Energitilsynet.
Der er dog nogle større ændringer,
som beskrives her. Da forhandlingerne, som skrevet, endnu ikke er
afsluttet, kan der ske ændringer i forhold til det her forventede.
Standardværdikataloget indeholder værdier for næsten alle de tiltag,
der laves ude i boliger og mindre ejendomme. Der sker i den kommende
aftale en kraftig revision og reducering i kataloget. Det bliver forenklet,
så der er færre værdier, hvilket gerne
skulle gøre det lettere at anvende.
Samtidig udgår de ”ringeste” eller
”mindste” tiltag, eksempelvis at efterisolere med fem centimeter isolering. Dels er anvendelse af disse værdier meget begrænset, og dels sker
det for at sikre, at når man laver tiltag
som eksempelvis isolering, skal man
ikke vælge minimumsløsninger men
gøre noget mere og bedre. Mange
værdier bliver slået sammen til gennemsnitsværdier, hvilket forhåbentligt gør det lettere at anvende.
Evalueringen anbefalede, at der
skulle ske en ændring omkring besparelser med meget kort tilbagebetalingstid. Visse tiltag kan have så kort
tilbagebetalingstid, at man ved udbetaling af tilskud opnår negativ tilbagebetalingstid. Det er især set på besparelser i processer i erhvervslivet.
Her forventes det fremover, at man
ikke kan udbetale tilskud, der gør, at
tilbagebetalingstiden kommer under
ét år, men energiselskabet kan stadig
medregne den fulde besparelse. Den

ændring vil være med til at sikre, at
omkostningerne til erhvervelse af
besparelser holdes nede, så det ikke
bliver varmeforbrugerne, der betaler
for negative tilbagebetalingstider på
erhvervsaktiviteter.
Der er meget fokus på, hvad det
koster at realisere energibesparelser.
Er energispareindsatsen faktisk en
fornuftig måde at bruge pengene på,
eller kunne man få flere besparelser
for pengene, hvis man løste opgaven
på en helt enden måde eller med
nogle helt andre aktører. For at kunne
få klarhed over det, vil man fortsætte
og udbygge Energitilsynets benchmarking af energiselskaberne, så
man kan prøve at finde ud af, hvorfor
nogle selskaber er meget billigere
end andre, når det drejer sig om løsning af energispareopgaven. Desuden
kommer der fokus på, hvor mange
af de penge, selskaberne bruger, der
ender ude hos slutkunden i form af
eksempelvis billigere tilbud fra aktører eller direkte som tilskud i hånden
på kunden.
For at kunne undersøge disse ting
stiger kravene til energiselskabernes
kontering af energibesparelser og
indberetning af disse oplysninger.
Her vil Dansk Fjernvarme sikre, at
standardkontoplanen bliver revideret
i samarbejde med DFF-EDB, som laver
finans- og forbrugersystemet, så fjernvarmeselskaberne, ved at følge disse
retningslinjer og anbefalinger, vil være
i stand til at honorere de nye krav.
Hvad angår ledningsnet og opgørelse af besparelser som følge af optimering af rør, pumper, temperatur og
andre ting, må det forventes, at det
også i den kommende aftaleperiode
kan opgøres og medtælles som energibesparelse, men kravene til dokumentation skærpes i forhold til, hvad
mange energiselskaber hidtil har
opgjort. Der kommer bedre retningslinjer for, hvornår rør skal regnes
for teknisk udtjente, og der kommer
skærpede krav til, at hvert projekt opgøres mere klart, hvad angår, hvilke
rør der er taget op, lagt ned, hvor det
er sket, og hvordan energispareindsatsen har medvirket til, at man har
realiseret disse besparelser.
De kollektive solvarmeanlæg har
givet anledning til mange drøftelser
på mange niveauer. Forventningen
er, at det i den kommende aftalepe-

riode 2013 – 2015 også bliver muligt at
medtage solvarmeanlæggene som en
besparelse, men at det under denne
aftale ikke derefter kan medregnes.
Det giver fjernvarmselskaberne mulighed for at medregne de projekter,
der er i støbeskeen, og måske også
fremskynde nogle beslutninger om
etablering af anlæg, så vi trækker i
retning af endnu hurtigere at komme
af med fossile brændsler, som jo
netop er formålet med energispareindsatsen.
Der er ingen tvivl om, at de nye
regler skal gennemlæses nøje ude i
energiselskaberne, og man skal være
særligt opmærksom på de ændringer,
som måske giver anledning til, at man
skal have ændret sine aktøraftaler.
Drøftelserne mellem Energistyrelsen og energiselskaberne er endnu
ikke afsluttede, men det forventes,
at der snarest er en færdig aftale.
Reglerne kommer til at gælde fra 1.
januar 2013 og frem til udgangen af
2015. Så snart aftaleteksten er på
plads, vil Dansk Fjernvarme informere alle energiselskaberne om de
nye regler og sikre, at alle selskaberne fortsat vil være med i aftalen
for derigennem at sikre, at fjernvarmeselskaberne yder deres del af
arbejdet med at nedbringe energiforbruget i Danmark.
Dansk Fjernvarme kommer rundt
i landet og fortæller om den ny energispareaftale. Datoer og sted for
temamøderne fremgår af boksen her
på siden, så sæt kryds i kalenderen og
hold øje med invitationen i posten og
på hjemmesiden. J

Den nye energi
spareaftale
I november orienterer Dansk
Fjernvarme om den nye energispareaftale ved fire temamøder,
der afholdes efter nedenstående
plan. Møderne afholdes om eftermiddagen og afsluttes med spisning kl. 19.00. Tilmelding kan ske
på www.danskfjernvarme.dk
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ

1. november: Kibæk
6. november: Kolding
7. november: Aalborg
13. november: Ringsted
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Regler om
afrunding af
acontopriser
På grund af identifikationsproblemer ved PBS-indbetalinger benytter nogle
varmeforsyninger en praksis med at afrunde beløbene på acontoregningerne.
Det er imidlertid ikke i tråd med reglerne.
Tekst: Kontorchef Marianne Larsson, Energistyrelsen mel@ks.dk

Prisanmeldelse Sekretariatet for
Energitilsynet er gennem en forbrugerklage blevet gjort opmærksom på
følgende problemstilling: For at imødegå problemet med mange ”fejlmeldinger ”(liste over uidentificerbare
indbetalinger) som varmeforsyninger
modtager fra PBS, anvender en del
forsyninger en afrundet pris delelig
med fem eller ti kroner per enhed på
acontoregningerne til forbrugerne.
Varmeforsyningerne begrunder dette
med, at acontoindbetalinger dermed
er forholdsvis nemme at identificere,
til forskel fra eksempelvis flytteafregninger.
Dette er imidlertid et problem,
hvis denne afrundede pris ikke svarer
til den omkostningsbestemte pris,
som varmeforsyningen har anmeldt
til Energitilsynets register, hvilket
varmeforsyningerne er forpligtet til i
henhold til varmeforsyningsloven.

Anmeldelser til Energitilsynet
Kollektive varmeforsyninger fastsætter deres priser for et varmeår på
grundlag af budgetter. De fastsatte
priser anmeldes til Energitilsynet.
Varmeforsyningerne kan i løbet af
varmeåret – så ofte det er formålstjenligt – anmelde et nyt budget og
nye priser til Energitilsynet. Dette er
fornuftigt, hvis der sker ændringer
i det lagte budget, for eksempel på
grund af ændringer i brændselspriserne eller pludseligt opståede
52
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nyinvesteringer. Ved at ændre priser
og budget i løbet af året formindskes
risikoen for at stå med en stor overeller underdækning ved slutningen af
varmeåret.
Det er kun de anmeldte priser,
der kan gøres gældende over for
forbrugerne, da anmeldelse til Energitilsynet er en gyldighedsbetingelse i
henhold til varmeforsyningslovens §
21, stk. 3.
Forbrugernes acontoregning
fastsættes på baggrund af et skønnet forbrug og den anmeldte pris.
Acontoregningen består således af
en opkrævning for et skønnet forbrug
ganget med den gældende – det vil
sige den anmeldte – pris. Ved årsafregningen reguleres forbruget op
eller ned med forskellen mellem det
faktiske aflæste forbrug og det skønnede acontoforbrug, således at der
afregnes med det faktiske forbrug til
de anmeldte priser.
Er der anmeldt to eller flere forskellige priser i løbet af varmeåret,
skal der ske forholdsmæssig fordeling
af betalingen, så det sikres, at der
afregnes korrekt for de perioder, priserne har været gældende for.

Ugyldige priser
Som nævnt opstår der en problemstilling, hvis den afrundede pris på
acontoopkrævningerne ikke svarer
til den pris, der er anmeldt til Energitilsynet. Så er den pris, der opkræves

hos forbrugeren, ikke gyldig og kan
dermed ikke gøres gældende over for
forbrugerne. Da opkrævning af en
ikke anmeldt og dermed ugyldig pris
er i strid med varmeforsyningslovens
gyldighedsbestemmelse, vil tilsynet
kunne give pålæg om ændring af forsyningens fremgangsmåde, såfremt
det urimelige forhold (opkrævningen
af en ugyldig pris) ikke kan bringes til
ophør ved forhandling. Det er uden
betydning om den afrundede pris
afviger lidt eller meget fra den anmeldte pris. Hvis prisen ikke svarer til
den anmeldte pris, er den ikke gyldig.
De priser, der anmeldes til Energitilsynets register, skal være omkostningsmæssigt bestemt på baggrund
af varmeforsyningens budget.
Varmeforsyningslovens § 20, stk.
1, er en maksimalprisbestemmelse.
En varmeforsyning kan således godt
anmelde en pris til tilsynet, som
er lavere end den omkostningsbestemte pris i henhold til budgettet.
Hvis den omkostningsbestemte pris
per enhed er budgetteret til at blive
86,86 kroner, kan varmeforsyningen
godt anmelde en pris på 85,00 kroner.
Denne pris er så den gyldige, da den
er anmeldt til Energitilsynet.
Da prisen er sat i underkanten af
omkostningerne, vil det indebære, at
varmeforsyningen måske får en underdækning ved sin priseftervisning.
Denne underdækning kan indregnes i
det følgende års priser. J
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Intego A/S er en af Danmarks mest specialiserede og kundeorienterede virksomheder
inden for samlede el-tekniske løsninger til fjernvarmeværker.

Automationsløsninger

Vejr- og
forbrugsprognoser
fra NEAS

Lokal
vejrstation

• OptiNet fremløbstemperaturstyring

26°

• SRO-anlæg (SCADA, PLC)

26°
25°

24°

• Software anlægsstyring
• Software optimering

Eksisterende
SCADA/PLC

• El-dokumentation
• Tavler - nye / ændringer
FT

PT

TT

M

Elektromekanisk service
• Pumpeservice
• Kraneftersyn
• Generator service
• Planlagt vedligehold
• AC/DC motorer
• Termografering

Pumpehusløsninger
• Fremstilling af nøglefærdige pumpehuse
• Udvikles i tæt samarbejde med kunden
• El- og rørinstallation
• Kran til løft af pumper
• Turnkey projekter fra ide til færdig anlæg

Aalborg - Aarhus - Hedensted - Esbjerg - Skovlund - Kolding - Haderslev - Aabenraa - Odense - Karlslunde

Tlf. 99 36 40 00

www.intego.dk
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Kan private fjernvarmeselskaber foretage
indkøb uden forudgående udbud?
Artiklen giver svar på, hvornår private fjernvarmeselskabers indkøb skal
i udbud. Desuden beskrives det i hovedtræk, hvad reglerne indebærer,
og hvad en overtrædelse kan medføre..
Tekst: Advokatfuldmægtig Charlotte Brønserud Madsen, Focus Advokater A/S, cbm@focus-advokater.dk
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Udbudspligt En del af landets fjernvarmeselskaber er privatejede og organiseret på privatretligt grundlag, fx
som a.m.b.a.’er, og er dermed ikke en
del af den offentlige forvaltning. Man
kunne derfor let tro, at sådanne private fjernvarmeselskaber kan agere
som ethvert andet privat selskab, og
derfor blandt andet ikke er forpligtet
til at sende sine indkøb i udbud – men
sådan forholder det sig ikke altid.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Forsyningsvirksomhedsdirektivet,
der regulerer udbud på forsyningsområdet, omfatter både den offentlige og den private sektor. Private
virksomheder, der beskæftiger sig
med varmeforsyning, er omfattet af
direktivet, hvis de råder over særlige
eller eksklusive rettigheder tildelt
af den kompetente myndighed. Det
følger af forsyningsvirksomhedsdirektivets bilag 1, at den tilladelse, der
i medfør af varmeforsyningslovens §
4 kræves for at kunne drive et privat
fjernvarmeværk, er en sådan særlig
rettighed. Dermed er private fjernvarmeselskaber omfattet af udbudspligten i henhold til forsyningsvirksomhedsdirektivet på lige fod med
offentlige forsyningsvirksomheder.
Denne udbudspligt indebærer, at
når det private fjernvarmeselskab
foretager indkøb – fx ved at bestille
en ny brændselsmotor eller indgå
kontrakter om byggeri eller rengøringsydelser – skal dette ske via en af
de udbudsprocedurer, som er fastsat
i direktivet. Disse procedurer har til
formål at sikre en reel og lige konkurrence om kontrakten.
Udbudspligten gælder dog kun,
hvis indkøbet har en vis værdi (tærskelværdi), jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 16. Ved indkøb af
varer og tjenesteydelser er tærskelværdien ca. 3 mio. kr. og ved bygge- og
anlægsarbejder er den ca. 37 mio. kr.
Det er vigtigt at være opmærksom på,
at man ikke blot kan opdele et indkøb
Fjernvarmen · nr. 10 · oktober 2012

på flere kontrakter og dermed undgå
udbudspligten. Værdien af kontrakter, hvorimellem der er en indholdsmæssig sammenhæng, vil blive lagt
sammen, når det skal vurderes, om
tærskelværdien er overskredet.
Hvis anskaffelsen finansieres ved
optagelse af lån, er den finansielle
tjenesteydelse, som lånoptagelsen
udgør, også udbudspligtig, såfremt
tærskelværdien overskrides. Man
skal dog være opmærksom på, at ved
fastlæggelse af kontraktværdien for
finansielle tjenesteydelser tager man
ikke udgangspunkt i det lånte beløb,
men i de renter, gebyrer, provisioner
o. lign., som betales, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 17, stk. 10,
litra b. Der skal således lånes relativt
store beløb, førend den finansielle tjenesteydelse er udbudspligtig.
Hvis indkøbet ikke overstiger tærskelværdien, er det ikke nødvendigt
at overholde udbudsprocedurerne
i direktivet. Til gengæld gælder selv
for sådanne indkøb nogle generelle
EU-retlige principper, der stiller krav
om gennemsigtighed i processen og
ligebehandling af tilbudsgiverne.
Desuden vil den danske tilbudslov i
visse tilfælde finde anvendelse (mere
herom nedenfor).

Pligter – når anskaffelsen
er omfattet af forsynings
virksomhedsdirektivet
Når et indkøb skal i udbud i henhold
til forsyningsvirksomhedsdirektivet,
gælder der en række procedureregler,
der overordnet udspringer af principperne om gennemsigtighed og ligebehandling, jf. forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 10.
Først og fremmest skal en såkaldt
udbudsbekendtgørelse annonceres
på Tenders Electronic Daily (TED), jf.
direktivets art. 42. TED er en fælles
europæisk database for udbud, der
gør det muligt for aktører fra hele EU
at deltage i konkurrencen om de udbudte kontrakter.

Som indkøber skal man være opmærksom på, at man selvfølgelig selv
bestemmer, hvad der skal indkøbes
og hvornår, men når man først har
annonceret og beskrevet indkøbet,
er der begrænsede muligheder for
at foretage ændringer. Derfor er det
vigtigt at være omhyggelig med at
udarbejde en udbudsbekendtgørelse
og et udbudsmateriale, der imødekommer det reelle indkøbsbehov og
er tilstrækkelig præcist.
Når der skal udvælges egnede
tilbudsgivere, og det vindende tilbud
skal findes, skal dette ske på baggrund af nogle objektive og ikkediskriminerende kriterier, som er fastsat på forhånd i udbudsmaterialet.
Der kan ikke lægges vægt på andre
kriterier end dem, der på forhånd er
fastlagt og offentliggjort. Dette sikrer mod forskelsbehandling, men det
betyder samtidig, at ordregiver nøje
skal overveje hvilke kriterier, som er
relevante og vigtige.
Det følger af forsyningsvirksomhedsdirektivets art. 40, stk. 2, jf. § 42,
at udbyder frit kan vælge proceduren,
udbud med forhandling, forudsat at
der forinden offentliggøres en udbudsbekendtgørelse. Ved udbud med
forhandling er der – inden for udbudsmaterialets rammer – mulighed for
at forhandle med tilbudsgiverne om
både tekniske, økonomiske og juridiske elementer. Vælges der en anden
procedure end udbud med forhandling, skal man være opmærksom på, at
udbyder og tilbudsgiver ikke må forhandle undervejs i indkøbsprocessen.

Håndhævelse
Håndhævelsesloven finder anvendelse ved håndhævelse af forsyningsvirksomhedsdirektivet, og det følger
af lovens kap. 3, at Klagenævnet for
Udbud behandler sager om overtrædelse af udbudsreglerne.
Hvis Klagenævnet bliver opmærksom på en overtrædelse, kan
det bringe flere sanktioner i spil.

ny viden

Klagenævnet har blandt andet mulighed for at annullere en udbyders
beslutninger, at danne grundlag for
bødepålæg og at kende en kontrakt
for uden virkning (dvs. ophæve kontrakten), jf. håndhævelseslovens § 13.
Dette gælder, uanset om udbyderen
har været klar over, at der er begået
en overtrædelse.
Særligt sanktionerne bøde og
uden virkning kan være særdeles
mærkbare for udbyderen. Bøden
udgør mellem 3 og 5 % af kontraktsummen, dog min. 25.000 kr. og max
10 mio. kr. (for førstegangsovertrædelser). Ophævelse af kontrakten
vil oftest betyde en række spildte
omkostninger samt et erstatningskrav fra den tilbudsgiver, der mister
kontrakten.
En kontrakt kan fx blive kendt for
uden virkning, eller indkøberen kan
blive pålagt en bøde, hvis kontrakt er
indgået uden forudgående annoncering på TED, eller hvis kontrakt indgås
i stand still-perioden, jf. håndhævelseslovens §§ 16 og 17. Stand still-perioden er en periode på 10-15 dage efter

tildelingsbeslutningen, hvor kontrakten ikke må underskrives af hensyn til
de øvrige tilbudsgiveres klagemuligheder, jf. håndhævelseslovens § 3.
Udbyderen skal altid give meddelelse til tilbudsgiverne om sine
beslutninger og baggrunden herfor,
jf. håndhævelseslovens § 2. Tilbudsgiverne skal fx have besked om, hvilket
tilbud der har vundet, og hvorfor
netop dette tilbud vandt. Fristen for
at indbringe en klage til Klagenævnet
for Udbud går først i gang, når der
er givet en sådan meddelelse. Hvis
udbyder ikke får givet korrekt meddelelse, løber man den risiko, at de
forbigåede tilbudsgivere i princippet
kan indbringe klager over udbuddet
i uendelig tid efter udbuddets egent
lige afslutning.

Tilbudsloven
Tilbudsloven finder som udgangspunkt kun anvendelse på det offentliges anskaffelser. Hvis et privat
selskab modtager offentlig støtte
(herunder garantier) til et bygge- og
anlægsprojekt, vil projektet dog være

omfattet af tilbudslovens afsnit 1, jf.
tilbudslovens § 1, stk. 2, nr. 2. Modtager et privat fjernvarmeværk fx en
kommunegaranti i forbindelse med
et byggeri eller et anlægsprojekt må
dette anses for støtte, og tilbudsloven finder derfor anvendelse.
Indkøb af varer og tjenesteydelser,
som foretages af private virksomheder, herunder privatejede fjernvarmevirksomheder, vil aldrig være
omfattet af tilbudsloven, uanset om
der ydes støtte hertil.
Det er vigtigt at være opmærksom
på, at det kun er det konkret støttede
projekt, og ikke udbyderens øvrige
indkøb, der omfattes af tilbudsloven.
Desuden vil projektet kun være omfattet af tilbudsloven, såfremt værdien heraf er mindre end forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdi
(ca. 37 mio. kr.).

Pligter - når anskaffelsen er
omfattet af tilbudsloven
Tilbudslovens regler bygger på de
samme principper og målsætninger
som forsyningsvirksomhedsdirek-

GE Power & Water
Gas Engines

GE’s Jenbacher gasmotorer
www.gejenbacher.com
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tivet, men tilbudsloven stiller færre
krav end direktivet og åbner op for
mindre formelle procedurer.
Generelt gælder det for kontrakter
omfattet af tilbudsloven, at udbyderen skal sørge for, at der er tilstrækkelig konkurrence om kontrakten, og
at tilbudsgiverne behandles lige, jf. lovens § 2. Udbyderen skal udarbejde et
udbudsmateriale, som sætter tilbudsgiverne i stand til at vurdere opgavens
omfang og indhold, og som indeholder oplysninger om hvilke kriterier,
der vil blive lagt vægt på i forbindelse
med tildeling af kontrakten. Desuden
skal tilbudsgiverne have en ”rimelig
tid” til at afgive deres tilbud, jf. § 3.
Tilbudsloven opererer overordnet
med to forskellige procedurer: Licitation (tilbudslovens kap. 3) og underhåndsbud (tilbudslovens kap. 4).
Normalt har udbyderen ikke frit valg
mellem disse procedurer, men det har
private bygherrer, der får offentlig
støtte til projektet, jf. bekendtgørelse
817/2005.
Hvis man vælger at afholde licitation, skal udbyderen opfordre til

afgivelse af tilbud, enten ved direkte
henvendelse til potentielle tilbudsgivere eller ved offentliggørelse af en
meddelelse herom, fx på Udbud.dk.
Udbyderen bestemmer selv, om der
skal være en runde med udvælgelse
af egnede tilbudsgivere, eller om alle
tilbudsgivere blot skal have lov af
afgive tilbud.
Underhåndsbud er en relativt
formløs procedure, hvor udbyderen
kontakter et antal tilbudsgivere og
beder dem afgive tilbud. Hvis kontraktens værdi overstiger 300.000 kr.,
skal der indhentes mindst to underhåndsbud. Skal der afholdes flere
udbud, må det ikke være den samme
kreds, der hver gang indbydes til at
afgive tilbud.

Håndhævelse
Håndhævelsesloven finder ligeledes
anvendelse ved håndhævelse af
tilbudsloven, idet dog ikke alle bestemmelser gælder her. Blandt andet
gælder der ikke nogen stand stillperiode, og Klagenævnet kan ikke anvende sanktionerne uden virkning og

bøde. Klagenævnet har på dette område kun beføjelser til at tilkende erstatning, jf. § 14, at suspendere eller
annullere udbyderens beslutninger
og udstede påbud om lovliggørelse,
jf. § 13. Hvis Klagenævnet fx vælger at
annullere en udbyders beslutning om
at tildele kontrakt til en given tilbudsbudsgiver, medfører dette ikke, at en
allerede indgået kontrakt ophæves.
Det er udelukkende selve udbyderens
beslutning, der annulleres, og dette
har ingen reel effekt, hvis beslutningen allerede har ført til kontraktindgåelse.

Er du i tvivl?
Udbud er et dynamisk og komplekst
retsområde, som er svært overskueligt for personer, der ikke er vant
til at arbejde med emnet. Hvis dit
fjernvarmeselskab står over for at
skulle foretage et udbudspligtigt indkøb – eller er du i tvivl om, hvorvidt
indkøbet overhovedet skal i udbud
– må det derfor anbefales, at du kontakter en rådgiver med ekspertise på
området. J

CATERPILLAR
GAS-MOTORER
Med Caterpillars opdaterede 2012 produkt
program tilbyder Pon Power gas-motorer i
hele produktspekteret fra 400kWe til 6500kWe
i den velkendte, høje Caterpillar kvalitet.
Bliv optimeret på:
• Driftsomkostninger
• Driftssikkerhed
• Virkningsgrad
• Levetid

NATURGA
S
&
BIOGAS

Med motoren følger naturligvis Pon Powers 24-timers service, autoriserede Caterpillar teknikere samt
originale reservedele af særlig høj kvalitet. Vores anlæg lever op til fremtidens krav og muligheder.

Endnu bedre driftssikkerhed - endnu lavere driftsomkostninger.
www.pon-cat.com
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www.catelectricpowerinfo.com/gas

Transmissionsledning
– en god investering
En transmissionsledning mellem to værker
kan gøre varmeproduktionen mere
fleksibel for begge parter.
Hvis naboværket bruger brændsler, der
supplerer jeres produktion, kan det være
fornuftigt og rentabelt at hjælpe hinanden.
Måske er det en mulighed for jer? Kom
endelig og hør nærmere på træfpunkt 35.

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

www.dfp.dk

BØRSPRIS, CO2-KVOTER,
OLIEPRIS, RISIKOPROFIL …
BRUG FOR EN
INDKØBSSTRATEGI?
Træk på vores kompetencer og få en løsning
tilpasset netop jeres behov.

www.dongenergy.dk
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Vi er med til at gøre fjernvarmen grønnere…

Vi ses på landsmøde 2012 - stand nr. 4
Finsensvej 3, DK-7430 Ikast
Telefon: 9714 2022, Fax: 9714 2686
post@hollensen.dk, www.hollensen.dk
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Indtjeningsmuligheder
på elmarkederne
Handel med elektricitet foregår i Danmark på tre forskellige markeder. Artiklen
giver et kort overblik over et kraftvarmeværks muligheder på elmarkederne.
Tekst:Anders Plejdrup Houmøller, Houmoller Consulting ApS anders@houmollerconsulting.dk

Hvordan kan et kraftvarmeværk optimere indtjeningen fra elproduktionen? Der er tre elmarkeder, et
kraftvarmeværk kan udnytte:
ɟɟ Spotmarkedet Elspot
ɟɟ Markedet for regulér-energi
ɟɟ Markedet for regulér-kapacitet.
Elhandel

40

35
30

25

Spotmarkedet Elspot
Dette marked drives af den nordiskbaltiske elbørs, Nord Pool Spot.
Elspot er et engrosmarked, hvor der
handles el for den følgende dag.
Sælgerne er elproducenter. Køberne
er detailhandlere, der sælger el til
forbrugerne.
Købs- og salgsbud skal sendes
til elbørsen senest kl. 12 dagen før
driftsdøgnet. Driftsdøgnet er dét
døgn, hvor strømmen produceres og
forbruges.
Når klokken er blevet 12, har elbørsen derfor per definition fået købs- og
salgs-buddene for den følgende dag.
Ud fra disse bud beregnes en elpris
for hver time den følgende dag. Priserne for den følgende dag publiceres
normalt omkring kl. 13. Figur 1 viser
de vestdanske Elspot-priser for tirsdag den 11. september 2012.
Et kraftvarmeværk vil normalt
sælge størstedelen af sin strøm på
Elspot. Priserne på Elspot er derfor
vigtige for værkets indtjening. Figur 2
viser de historiske, vestdanske Elspotpriser.
Markedet for regulér-energi
Figur 3 viser elmarkedet. Vandet illustrerer elektriciteten, beholdernes
vægge illustrerer elnettet.
Elproduktionen og elforbruget
skal hele tiden være lige store. Hvis
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Figur 1: Priserne på Elspot i Vestdanmark tirsdag den 11. september.
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Figur 2: De historiske Elspot priser i Vestdanmark fra 1. juli 1999 til 31. august 2012.

forbruget bliver større end produktionen, vil Energinet.dk købe ekstra
strøm fra de producenter, der er

parate til at levere. I denne situation
siger vi, Energinet.dk skaffer opregulering.

ny viden

Den energi, Energinet.dk køber fra
disse producenter, kaldes regulérenergi: Det er elektrisk energi, systemansvaret køber for at regulere
elsystemet og dermed sikre forsyningssikkerheden.
Et kraftvarmeværk kan også tjene
penge på at levere nedregulering.
Energinet.dk vil skaffe nedregulering,
hvis elproduktionen bliver større end
elforbruget.
Markedet for regulér-energi er
altså et marked, der drives af Energinet.dk. Som det fremgår, er det et
marked i tillæg til Elspot, hvor der
også er mulighed for at skaffe indtjening til et kraftvarmeværk.

Markedet for regulér-kapacitet
Hvis eksempelvis vindmøllernes elproduktion uventet falder kraftigt,
skal Energinet.dk omgående bruge
opregulering. For Energinet.dk er det
naturligvis afgørende, at der altid er
producenter, der kan levere regulérenergi.
For at sikre, at det er tilfældet, køber Energinet.dk elproduktionskapacitet fra de producenter, der er villige
til at stille (en del af) deres produktionskapacitet til rådighed. Et kraftvarmeværk kan for eksempel stille sin
produktionskapacitet til rådighed for
Energinet.dk i nogle givne timer den
følgende dag.
Hvis et kraftvarmeværk på denne
måde har stillet sin elproduktionskapacitet til rådighed for Energinet.
dk, skal værket levere regulér-energi
til Energinet.dk i tilfælde af, at Energinet.dk i de pågældende timer har
behov for regulering.
Til gengæld modtager kraftvarmeværket betaling for at have stillet sin
produktionskapacitet til rådighed
for Energinet.dk. Desuden modtager
kraftvarmeværket også betaling for
energien, såfremt værket for eksempel leverer opregulering. Der er altså
i dette tilfælde to betalinger til værket fra Energinet.dk: En betaling for
kapaciteten og en betaling for selve
energien.

Producenter

50 Hz

Forbrugere

Figur 3: Elmarkedet. Vandet illustrerer elektriciteten. Beholdernes vægge illustrerer
elnettet.

Prissikring
Som det fremgår af figur 2, er priserne
på elmarkedet stærkt svingende.
Et kraftvarmeværk kan gardere sig
mod lave elpriser i fremtiden ved at
indgå en prissikringskontrakt.
Handelsstrategi
Som regel vælger kraftvarmeværket
et elhandelsselskab, der på vegne af
værket sælger værkets strøm.
I samråd med kraftvarmeværket
vælger elhandelsselskabet den salgsstrategi, der skal anvendes for at optimere værkets indtjening. I strategien
skal indgå, hvordan værket vil agere
på de tre markeder. Det skal også
overvejes, om værket vil indgå en
prissikringskontrakt. J

Kursus om
elmarkedet
Tirsdag den 11. december holder
Dansk Fjernvarme et kursus
om et kraftvarmeværks muligheder på elmarkedet. Kurset er
et grundlæggende kursus, der
ikke kræver noget forudgående
kendskab til elmarkedet. Formålet med kurset er at gøre det
nemmere for et kraftvarmeværk
at forstå og vælge mellem de
tilbud, der kommer fra elhandelsselskaber, der på vegne af
værket vil sælge værkets el.
Information findes på Dansk
Fjernvarmes hjemmeside:
www.danskfjernvarme.dk

De systemansvarlige og elbørsen
ɟɟ En systemansvarlig er et selskab, der ejer og driver højspændingsnettet
i sit hjemland. Desuden skal den systemansvarlige opretholde elforsyningssikkerheden i sit hjemland.
ɟɟ Energinet.dk er den danske systemansvarlige. Energinet.dk er ejet af den
danske stat.
ɟɟ Elbørsen, Nord Pool Spot, er ejet af de systemansvarlige i Danmark,
Estland, Finland, Litauen, Norge og Sverige.
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Fortæl fremtidens
varmehistorier
– også i kolde tider
Det er vigtigt for branchefolk at skabe gode relationer til medierne. Både
når problemerne skal håndteres, og når den gode historie skal fortælles.
Forholdet mellem en branche og medierne har også stor indflydelse på,
hvordan de historier, som former branchens image, bliver fortalt.
Tekst: Marketingchef Henrik Høen-Beck, Rhetorica hhb@rhetorica.dk
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Synlighed Som direktør for Dansk
Fjernvarme, Kim Mortensen, konstaterede i sin leder i Fjernvarmen i maj
2012, har fjernvarmen aldrig før fået
en så fremtrædende placering som i
forårets energiforlig. Med opprioriteringen af fjernvarme som energikilde
opstår der rigtig mange muligheder,
og også mange udfordringer. Hvordan
sikrer Dansk Fjernvarme og organisationens medlemmer sig, at de
bliver behandlet fair og retvisende af
pressen, og hvordan får de den gode
historie fortalt og omtalt?

og i hvordan journalisterne tænker og
opererer. Det er vigtigt at vide, hvordan medierne reagerer på de udmeldinger, en organisation kommer med.
Den pressetrænede organisation sørger for at handle proaktivt over for
medierne. Udtrykket ”ingen kommentar” overlader initiativet til medierne,
som derefter bestemmer, hvilken
vinkel historien får. Tager organisationen derimod selv kontakt, har den
mulighed for at præge historien og
med de rette værktøjer fortælle den
både nuanceret og retvisende.

positiv indflydelse på menneskers
hverdagsliv.
Del de gode historier om fjernvarme – både når det går godt, og når
der blæser koldere vinde. J

Få den gode historie ud til
offentligheden
Alle kender de historier, hvor pressehåndteringen er gået galt. De ender
på forsiden af aviserne, på internettets nyhedsportaler eller i tv-avisen.
Er der noget, der kan få en krise til at
hægte sig fast, så er det, når historien
om krisen bliver håndteret dårligt, og
en virksomhed kommer til at fremstå
som utroværdig.
Når et omdømme først er blevet
beskadiget, er vejen til at genoprette
det lang og kostbar. Alene af den
grund er det vigtigt at være forberedt
og være klar til at møde pressen.
Evnen til at håndtere historien om
en potentiel krise ligger ikke mindst i
forståelsen af pressens arbejdsvilkår,

Den gode historie er der allerede
Pressehåndtering er meget andet
end krisestyring. Det er vigtigt at få
fortalt de gode historier, der næsten
altid summer blandt virksomhedens
medarbejdere. Uanset om det er til et
landsdækkende medie, lokalavisen,
et fagblad eller til internt brug gælder
det om at indfange de positive historier og dele dem med omverden.
I den sammenhæng er det afgørende at vide, hvordan de gode
historier skal fortælles, hvem der
skal kontaktes, og hvordan det skal
gøres. Fælles for historierne er, at de
udtrykker et værdisæt, en kultur eller
en fortælling om den organisation
eller branche, der sender dem ud,
og at historierne kan få en mærkbar

Medierne og den gode historie
– trin 1:
Indhold: Kurset fokuserer på at
skabe positiv omtale i medierne.
Der gives blandt andet indblik
i mediernes arbejdskriterier, i
redaktionernes arbejdsproces og
i forskellen på at få en historie i
eksempelvis radioens P4, tv-avisen eller et trykt medie. Undervejs får deltagerne sparring på
egne ideer til mediehistorier.
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Pressehåndtering
Dansk Fjernvarme udbyder, i
samarbejde med og kommunikationshuset Rhetorica, kurser i
pressehåndtering og medietræning.

ɟɟ Dato: 5. november 2012
ɟɟ Sted: Fjernvarmens hus,
Kolding
ɟɟ Yderligere information:
Gunhild Seested eller Jette
Drud, Dansk Fjernvarme.

Hjælp til
selvevaluering?

Set Pipes
Energistyrelsen har udsendt en bekendt
gørelse om selvevaluering for virksomheder,
der er omfattet af Lov om varmeforsyning.
Vi har indsigt i området og opfylder kravene
til at vi kan assistere med at udføre selv
evalueringen.
Kontakt os for at høre mere.
Mogens Henriksen, København, tlf. +45 36 10 22 58
Lone M. Hansen, Kolding, tlf. +45 76 34 86 14

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

din solide partner

Kvalitet for fremtiden

Set Pipe leverandør af komplette fjernvarme løsninger. Bygger på høj kvalitet
og leveringssikkerhed gennem 34 år.
Danmark | Tel: (+45) 50556994 | Fax: (+45) 75942963
erik@set.is | www.set.is
Island | Tel: (+354) 480 2700 | Fax: (+354) 482 2099
set@set.is | www.set.is
Tyskland | Tel: (+49) (0) 2364 508894-0 | Fax: (+49) (0)
2364 508894-9 | info@setpipes.de | www.setpipes.de

Prøv vores prisberegner på npgas.com

Gasindkøb
Et marked – en pris

Nord Pool Gas er den nordiske gasbørs.
Med et Nord Pool Gas prisindeks
følger du altid markedet
– enkelt og gennemskueligt.

SteelTank er en jysk virksomhed med mange års
erfaring i levering af tank- og procesanlæg til:
Steeltank A/S er en jysk virksomhed med mange års erfaring i levering •afVarmeakkumulering
tankanlæg til energi, miljø, olie og foderstof.
Biogasanlæg
Vi varetager•opgaver
i hoved- og delentreprise. Isolering,
• Olieanlæg
overfladebehandling,
fundering, rørinstallation, instrumente• Silotanke
med
snegleudtræk
ring og processtyring
kan
indgå
som en del af leverancen.
• Beholdere og procesrør i rustfri stål
Steeltank A/S er specialist i projektering og levering af
SteelTank er en ordreproducerende
virksomhed,
akkumuleringstanke,
dykkerundersøgelse,
inspektion samt
der
detail-projekterer
og
leverer
tankog procesreparation af alle former for korrosionsskader.
anlæg i hoved- eller delentreprise.
Steeltank A/S er en ordreproducerende virksomhed, som i
For yderligere
informationer
eller et uforbindende
dag beskæftiger
35 dygtige
og kompetente
medarbejdere på
projektforslag,som
kontakt
SteelTank ipåEsbjerg.
tlf. 75 45Grundlaget
08 11
såvel tankbyggerier
på fabrikken
i
eller se nærmere
på www.steeltank.dk
Steeltank
A/S er Kvalitet,
Erfaring og Know-how.

Ved
yderligere
A/S
Steeltank
A/S:information
H.E. Bluhmeskontakt
Vej 79,Steeltank
6700 Esbjerg
på
telefon
7575
4545
08081111,
eller
på www.steeltank.dk
Telefon:
+45
Telefax:
+45 75 45 08 47
steeltank@steeltank.dk
Steeltank A/S, H.E. Bluhmes Vej 79, 6700 Esbjerg
Telefon: +45 75 45 08 11, Telefax: +45 75 45 08 47
E-mail: steeltank@steeltank.dk
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Fjernvarmens Serviceordning
– en vej til resultater
Erfaringerne fra Fjernvarmens Serviceordning
viser, at der er større eller mindre fejl på 2/3 af de
anlæg, som tjekkes. Ordningen afslører dermed et
stort potentiale for energibesparelser.
Tekst: Sekretariatsleder Kaj Borggreen, Fjernvarmens Serviceordning kbo@teknologisk.dk

Energibesparelser Hvor ofte går der
tre, fem eller endnu flere år i mellem, du sender din bil til service hos
mekanikeren? Nej vel – for de fleste
sker det typisk en gang om året. Det
samme er langt fra tilfældet for de
mange fjernvarmeinstallationer, der
sørger for opvarmning i de danske
hjem. Og nok er fjernvarmeinstallationer driftssikre, men det er ikke det
samme, som at de per definition kører
optimalt og ikke trænger til service.
Fjernvarmens Serviceordning er
den nationale kvalitetssikringsordning for service og vedligeholdelse på
fjernvarmeinstallationer. Ordningen
er etableret i et samarbejde mellem Dansk Fjernvarme, TEKNIQ, DS
håndværk og industri og Teknologisk
Institut.
Fjernvarmens Serviceordning har
siden etableringen i 2006 været i støt
vækst, og der er i dag tilsluttet 86
fjernvarmeselskaber fordelt over hele
landet, med knap 20.000 installationer, som serviceres under ordningen.

Hovedeftersyn og
vedligeholdelsestjek
Konceptet i Fjernvarmens Serviceordning bygger på et ”Hovedeftersyn”, som ud over kontrol og service
af fjernvarmeinstallationen også
indebærer en energigennemgang af
bygningen for at vejlede kunden i forbindelse med bedst mulig optimering
af fjernvarmeinstallationen og anden
relevant energioptimering af boligen.
Kunden får dermed i servicerapporten en beskrivelse af både fjernvarmeinstallationen samt forslag til
mulige energioptimeringer.
For at sikre, at fjernvarmeinstallationen fortsat kører optimalt, følges
hvert andet år op med et ”Vedligeholdelsestjek” - som det også kendes fra
autobranchen.
Fjernvarmens Serviceordning
udføres udelukkende af uddannede
servicemontører, som har gennemgået en fastlagt efteruddannelse og
bestået en certifikatprøve. Herudover
skal ordningens servicemontører

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Figur 1: Antallet af indberettede hovedeftersyn og vedligeholdelsestjek - akkumuleret fra 2007 – 2012.
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hvert tredje år bestå en fornyet certifikatprøve for at fastholde deres
certifikat. Der er i dag uddannet over
2.400 servicemontører, og knap 500
virksomheder fordelt over hele landet er medlemmer af ordningen.
For at sikre en høj kvalitet af den
udførte service, gennemføres der
løbende stikprøvekontrol af både
”Hovedeftersyn” og ”Vedligeholdelsestjek”. Resultaterne af disse
stikprøvekontroller sendes til de
fjernvarmeværker, hvor servicen er
udført, så der her kan følges med i
udviklingen.

Kundens logbog
I forbindelse med det første ”Hovedeftersyn” modtager kunden en
logbog – som vi også kender fra automobilbranchen, hvor eftersynsrapporterne løbende gemmes. Det gør
det enkelt for forbrugeren at følge
med og sikre, at installationens historik dokumenteres. Der er herudover
mulighed for at indsætte yderligere
informationsmaterialer vedrørende
eksempelvis energisparetiltag, tilskudsmuligheder eller andet relevant
materiale fra det lokale fjernvarmeværk.
Fejl på 2/3 af alle anlæg
Alle eftersyn indberettes elektronisk,
så det er også muligt for de tilsluttede fjernvarmeværker at følge med i
serviceaktiviteten i deres forsyningsområde.
Indberetningerne danner også
grundlag for en omfattende statistik
over typiske fejl på fjernvarmeinstallationerne. Typisk konstateres der fejl
i større eller mindre omfang på cirka
2/3 af alle fjernvarmeinstallationer
i forbindelse med serviceeftersynene.
I lyset af dette erfaringstal giver
det anledning til eftertænksomhed,
at kun godt 1 % af landets fjernvarmeinstallationer systematisk bliver
vedligeholdt gennem serviceordningen. Dertil kommer en ukendt
mængde af eftersyn uden for ordningen, men uanset dette er der et stort
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Energibesparelser
I indeværende energispareaftale kan et stort eftersyn
tælles med for 1.358 kWh/år,
og et lille eftersyn med 815
kWh/år, begge med prioriteringsfaktor 0,5. Store eftersyn skal foretages med et
tidsmellemrum på mindst 4
år, men kan dog følges op af
en lille eftersyn efter 2 år.

potentiale for energibesparelser
ved at benytte Fjernvarmens Serviceordning.
Erfaringerne om fejltyperne
kan eksempelvis benyttes af de
tilsluttede fjernvarmeværker i
forbindelse med en målrettet
energispareindsats i lokalområdet. I samarbejde med
ordningens virksomheder og servicemontører giver det en unik
mulighed for at komme i dialog
med nye brugere og naturligvis
for at fastholde dialogen med
nuværende brugere af Fjernvarmens Serviceordning. J

Fjernvarmens Serviceordning er en national kvalitetssikringsordning for
service og vedligeholdelse
på fjernvarmeinstallationer.
Ordningen er etableret i et
samarbejde mellem Dansk
Fjernvarme, TEKNIQ, DS
håndværk og industri og Teknologisk Institut.
Se mere på www.fjr-ordning.dk
eller kontakt sekretariatet
på. Tlf. 72 20 25 50 for snak
om mulighederne ved et
medlemskab.

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
2. oktober
4. oktober
9. oktober
13. november
19. november

Regionale fyraftensmøder om lokal
energiplanlægning (Modul D.0.3)

Kolding
Ringsted
Silkeborg
Allerød
Brønderslev

9. oktober

Arbejdsmiljø – ergonomi, kemi/biologi og
støj (Modul A.0.14)

Kolding

9. oktober

Solenergi (Modul B.2.5)

Vojens

9. - 10. okt.

Erfa-træf for alle administrative (Modul B.4.1)

Kolding

9. - 11. okt.

Kundeservice, trin I (Modul A.3.1)

Ribe

10. - 11. okt.

Klimateknik (Modul B.2.3)

Svendborg

10. - 12. okt.

Kontrol af fjernvarmeanlæg (Modul A.3.2-1)

Aalborg

11. oktober

Bestyrelsens opgaver og ansvar (Modul D.0.1) Kolding

22. - 30. okt.

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg
(Modul A.3.2-2)

22. - 24. okt. +
Grundlæggende projektledelse (Modul B.0.1)
19. - 21. nov.

Aalborg
Kolding

25. - 26. okt.

Dansk Fjernvarmes landsmøde 2012

København

30. oktober

L-AUS/El-sikkerhed, opfølgning og andre
sikkerhedsemner (Modul A.2.8)

Kolding

31. oktober

Grundlæggende el (Modul A.2.9)

Kolding

1. november
6. november
7. november
13. november

Temadage om den ny energispareaftale

Kibæk
Kolding
Aalborg
Ringsted

5. november

Medierne og den gode historie, trin I
(Modul B.0.6)

Kolding

5. - 6. nov. +
26. - 27. nov.

For nyansatte ingeniører/maskinmestre
– et introkursus (Modul B.5.1)

Kolding

6. - 8. nov.

Regulering i SRO-anlæg (Modul A.2.12)

Svendborg

7. november

Grundlæggende L-AUS/El-sikkerhed
(Modul A.2.8)

Kolding

7. november

Salg og rådgivning (Modul A.3.9)

Kolding

8. november

Vær med til at skabe fremtiden
– gør en forskel!

Kolding

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

Fjernvarmen · nr. 10 · oktober 2012

63

ny viden

Landet Rundt
Fjernvarme Fyn har
gennem flere år nydt
godt af samarbejdet
med Dalum Papir. Det samarbejde
slutter med meldingen om Dalum Papirs lukning.
Udnyttelsen af spildvarmen fra papirproduktionen har forsynet 6.0008.000 husstande med varme. Fjernvarme Fyn har hvert år sparet mere
end 10 millioner kroner ved at handle
med Dalum Papir frem for med Fynsværket. De penge skal fjernvarmen nu
finde andre steder i budgettet.
I alt forsyner Dalum Papir 5-6
procent af de odenseanske fjernvarmeforbrugere, og det er vel at mærke
med grøn varme.
Fjernvarme Fyn, der omsætter for
850 mio. kr., har mere end tjent de
penge hjem, som man har investeret
i udviklingen af de energieffektive
tiltag på papirfabrikken. (Kilde: Fyens

grader varmt vand. Det koster mellem
40 og 50 millioner kroner at bore en
brønd. Derudover kommer investeringer til selve anlægget.
Sidste år købte Hillerød Forsyning
Hillerød Kraftvarmeværk af Vattenfall. Værket er naturgasfyret og
producerer el og varme til kunder i
Hillerød, Farum og Værløse. (Kilde: Frede-

Dalum

Stiftstidende)

Kommunalbestyrelsen
i LyngbyTaarbæk Kommune har vedtaget en
ambitiøs udbygning af fjernvarmen i
samarbejde med Vestforbrænding.
Vestforbrænding leverer i dag
fjernvarme til kunder i Gladsaxe, Bagsværd, Herlev, Skovlunde, Ballerup og
Værløse, men i den nærmeste fremtid
altså også i Lyngby-Taarbæk.
Det forventes, at første spadestik
til fjernvarmeudbygningen i LyngbyTaarbæk Kommune tages i 2013 og
at størstedelen af fjernvarmeudbygningen sker i perioden 2013-2016. (Kilde:

Lyngby-Taarbæk

Licitationen)

En 23-årig mand fra
Aalborg klatrede en
tidlig søndag morgen 70 meter op i toppen af fjernvarmeværkets skorsten.
Modet svigtede, da han skulle ned
igen, og så måtte politiet og redningsfolk fra Beredskabscentret træde til.

Aalborg
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riksborg Amts Avis)

Stege Fjernvarme
kan glæde forbrugerne med udsigten
til lavere varmepriser fra det halmfyrede fjernvarmeværk. Det skyldes
den vellykkede høst med bjærgning
af en masse halm.
Sidste år ved denne tid var situationen en noget anden, da 40 % af den
mængde halm, som Stege Fjernvarme
plejede at benytte, ikke kunne sikres
på grund af det dårlige vejr. Der var
ikke nogen hjælp at hente i Jylland,
hvor store mængder halm også regnede væk.
Dette års fremragende høst betyder, at varmeprisen i Stege vil falde
med 11,5 %. (Kilde: Sjællanske Dagblad Næstved)

Stege

Skorstenen er omgivet af et sikkerhedshegn, som manden havde forceret, før han via en wire nåede op til
den udvendige stige fem meter over
jorden.
De tilkaldte redningsfolk fik den
unge mand sikkert ned. Han kan
imødese en sigtelse for ulovlig indtrængen og vil muligvis også få et
erstatningskrav på grund af redningsaktionen, hvor både politi, ambulancer og folk fra beredskabscentret var
involveret. (Kilde: DR P4 Nordjylland)
Cirka to tusind meter under Hillerød
ligger der varmt
vand, og det kan måske pumpes op
og sendes ud i fjernvarmenettet.
Hillerød Forsyning er i hvert fald
klar til at gøre forsøget, som vil betyde et farvel til naturgas og et goddag til billigere og meget mere miljøvenlig varme i Hillerød.
Forventningen er, at 50 % af
forbruget i Hillerød kan dækkes af
geotermi, mens resten skal dækkes af
træflis.
Borer man 800 meter ned, begynder man at finde vand på mellem 30
og 40 grader. Og borer man videre i
retning mod jordens kerne, kan man
omkring 2.000 meter nede finde 80

Hillerød

Planerne om at føre
overskudsvarme fra
Skamols fabrik ved
Branden i Salling og under fjorden og
videre til Fur Kraftvarmeværk bliver
forsinket.
Efter Skamol A/S’ planer skulle
projektet allerede have været i gang.
Men nu tyder det på, at projektet
først kan realiseres næste sommer.
Skamols administrerende direktør,
Jesper Kirkeby Hansen, ærgrer sig
over situationen, men håber, at de
sidste godkendelser vil komme i
stand i løbet af et par måneder. Hvis
det sker, satser han på, at gravearbejdet kan gå i gang til foråret.
Overskudsvarmen vil være med til
at gøre Fur til en grønnere energiø. I
dag er øens kraftvarmeværk baseret
på naturgas. (Kilde: Skive Folkeblad)

Fur
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Tom Diget
ny konstitueret
direktør i Viborg
Fjernvarme.
Tom Diget, 34
år, er konstitueret
som direktør for Viborg Fjernvarme.
Tom Diget er, sin unge alder til
trods, en erfaren mand på Viborg
Fjernvarme. Han blev ansat i 2004 og
havde i mange år energirådgivning og
ledningsanlæg som ansvarsområde.
I 2010 blev han udnævnt til distributionsleder med ansvar for fjernvarmeselskabets mere end 300 kilometer
lange ledningsnet.
Tom Diget, der er i gang med en
akademimerkonomuddannelse i ledelse, afløser Viborg Fjernvarmes direktør gennem 22 år, Henry Juul Nielsen, der fik sin kontrakt ophævet som
følge af geotermiprojektet i Kvols.
Det er ikke besluttet, hvor længe
konstitueringen vil vare, og om man
vil søge en ny direktør udefra. Det afgøres af den nye bestyrelse, der blev
valgt 18. september.
Nyt job

Tom Diget bor i Rødding, hvor han
bl.a. er formand for det lokale vandværk.

Direktør
for Brædstrup
Fjernvarme, Per
Kristensen har
valgt at søge nye
udfordringer fra
årsskiftet.
I sine 10 år som
direktør for Brædstrup Fjernvarme
har Per Kristensen været med til at
sætte solvarme på dagsordenen både
herhjemme og i udlandet. Efterspørgslen efter hans viden og erfaringer er
vokset og vokset.
Per Kristensen har de senere år oplevet, at det har været en udfordring
både at være daglig leder af Brædstrup Fjernvarmeværk og samtidig
være tovholder og idémand bag alle
de nye projekter. Derfor har han valgt
at sige sit job som direktør op for at
nedsætte sig som konsulent inden for
energiområdet.
Nyt job

Administrerende direktør
Lars Therkildsen,
Københavns
Energi, bliver
ny formand for
DANVA.
DANVA har for
nylig vedtaget en ny strategi, som
skal gøre organisationen til en rendyrket brancheforening. Dermed kan
Lars Therkildsen drage nytte af sine
erfaringer fra Dansk Fjernvarme, hvor
han er medlem af bestyrelsen.
Lars Therkildsen vil være konstitueret
formand frem til juni 2013, hvor der på
generalforsamlingen skal vælges en
formand.
Nyt job

Uffe Rasmussen er ansat som
driftsleder på Sydfalster Varmeværk
A.m.b.A. pr. 1. oktober 2012. Han er
46 år og uddannet maskinmester fra
Odense Maskinmesterskole i 1995.
Uffe Rasmussen skal med sin
brede erfaring medvirke til, at Sydfalster Varmeværk kan fastholde og
videreudvikle en fremsynet og fuldt
Nyt job

Sunmark Solvarme Totalløsning
Sunmark Totalløsning:
•
Analyse
•
Myndighedsbehandling
•
Design & dimensionering af anlæg
•
Egen produktion af solfangere
•
Egen produktion af varmevekslerstationer
•
Sunmark kontrolsystem
•
Projektledelse
•
Opførelse af anlæg
•
Kommissionering
•
Serviceaftale

Sunmark Totalløsning medfører:
• Én leverandør
• Specialiseret i totalløsninger
• Førende teknologi
• Levetid på mere end 25 år
• Høj effektivitet
• Fast lav energipris
• Årlig energibesparelse
• Attraktiv investering

- én leverandør, ét ansvar

Vi ses til Landsmødet på træfpunkt 57
www.sunmark.dk
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tidssvarende CO2-neutral forsyningsvirksomhed.
Uffe Rasmussen har senest været
ansat som driftsleder i Sakskøbing
Fjernvarmeselskab.

Marc Roar
Hintze, 45, er
ansat som ny direktør for Assens
Fjernvarme. Han
tiltræder stillingen
1. januar 2013.
Marc Hintze har
været medlem af bestyrelsen siden
2001 og har desuden været næstformand samt formand for økonomiudvalget de seneste seks år.
Den nye direktør er velkendt
i fjernvarmebranchen, idet han
jævnligt har været underviser og
foredragsholder ved kurser og seminarer. Det er således en veluddannet,
erhvervs- og brancheerfaren direktør,
der tiltræder stillingen.
Nyt job

Efter en årrække at have sejlet i
handelsflåden for rederiet A.P. Møller blev Marc Hintze i 1991 uddannet
maskiningeniør fra Odense Teknikum.
Herefter var han ansat som salgsingeniør hos Ib Andresen Industri, og
siden som udviklingsingeniør i fjernvarmevirksomheden, Tarco Energi
A/S. Ud over at udvikle nye komponenter til fjernvarmeindustrien har
Marc Hintze projekteret fjernvarmesystemer og arbejdet med statiske og
hydrauliske beregninger.
I perioden 1997 til 2004 arbejdede
han som konstruktions- og udviklingschef i virksomhederne, Electrolux A/S og Faber A/S. Marc Hintze
kommer fra en stilling som lektor på
Syddansk Universitet Tekniske Fakultet for ingeniøruddannelser. Sideløbende hermed har han erhvervet sig
en MBA uddannelse fra Ålborg Universitet med speciale i fjernvarme.

på efterløn Direktør John Jessen,
Assens Fjernvarme, har fra årsskiftet valgt at gå
på efterløn.
John Jessen
har været ansat
i Assens Fjernvarme i 30 år. I hans
ledelsestid har Assens Fjernvarme
gennemgået en rivende udvikling,
startende med varmeproduktion på
traditionelle oliekedler efterfulgt
af anlæg fyret med kul. Siden er kulkedlerne blevet omstillet til fyring
med træpiller, og i 1999 blev opført
et nyt kraftvarmeværk, der som et
af landets første var beregnet til afbrænding af træflis. Hermed blev det
muligt, foruden varme også at producere elektricitet.
Assens Fjernvarmes beslutning
om dyrkning og anvendelse af pil som
brændsel er også en af den afgående
direktørs fortjenester. Med de mange
gode tiltag bærer han en stor del af

Direktør til fjernvarmeselskab
med fremtidigt
g fossilfrit brændsel
Med reference til bestyrelsen får du ansvaret
for produktion og levering af fjernvarme til
1.450 forbrugere og el produceret på naturgasfyrede motoranlæg. Ca. 20 % af varmeproduktionen er i dag baseret på solvarme.
Værkets nuværende direktør har valgt forlade
sin stilling for at udvikle nye energi projekter
i eget regi og vil i fornøden omfang stå til
rådighed for værket.
På kort sigt er du i stand til at tilegne dig
den nødvendige viden om værkets drift og
omfattende samarbejdsrelationer.
På længere sigt udarbejder du en strategi
for, at værket bliver 100 % fossilfrit og
gennemfører tiltag således at værket fortsat
er blandt de 20 % billigste kraftvarmeværker
i Danmark.
Vi tilbyder dig:
En unik mulighed for ledelse af værkets
fremtidige udvikling.
Deltagelse i faglige netværk og uddannelser.
En attraktiv gage efter dine kvalifikationer.

Vi forventer af dig:
Du har erfaring fra energi-/forsyningssektoren eller driftsmæssig baggrund fra et
lignende selskab.
Du kan dokumentere ledelsesmæssige
resultater og har en stor og bred teknisk
og økonomisk uddannelse.
Du har lyst til at arbejde i en mindre organisation, der har stor berøringsflade udadtil.
Du har evnen til at motivere og inspirere
værkets 5 medarbejdere. Du er udadvendt,
vant til at gå forrest, god til at skabe resultater og har et naturligt købmandsskab.
For yderligere oplysninger kontakt venligst
partner Stig Andersen, LOHFF Management
Consultants A/S telefon 2834 6465 eller
bestyrelsesformand Torkild Skifter telefon
2060 1887.
Se også www.braedstrup-fjernvarme.dk.
Indlæg snarest mulig din ansøgning på
linket http://job.lohff.dk.

København · Vejle · Sønderborg · Tlf. 7348 5161 · www.lohff.dk
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Brædstrup Fjernvarme, der p.t.er et
af de allerbilligste kraftvarme-værker i
Danmark, ejer 100 % datterselskabet
Brædstrup Total-energianlæg A/S, der
driver Europas næststørste solvarmeanlæg, Brædstrup SolPark. Solparken gør
værket til Danmarks mest udprægede
”multi-regulér-kraftvarme værk”.
Selskabet har udviklet et koncept,
der åbner muligheden for en massiv
udbygning af solvarme i kombination
med fjernvarme og kraftvarme. Ud over
solvarmeanlægget er der installeret en
nyudviklet varmepumpe, en el-kedel,
en akkumuleringstank på 5.500 m3 og
et borehulslager, hvor solvarmen kan
gemmes fra sommer til vinter.

Fleksibel,
hurtig,
pålidelig...

...hos Isoplus står der rigtige mennesker
bag de fine ord.
Hvis du vælger os som din samarbejdspartner, får du et fast team tilknyttet dine
projekter.

Hvis du har lyst til at høre mere,
så kom og mød os på
Dansk Fjernvarmes Landsmøde
på træfpunkt 38.

Det betyder tæt dialog og hurtige svar, så
du får de mest optimale løsninger og dine
leverancer som aftalt.
Desuden har vi markedets bredeste produktprogram - men er der alligevel noget
du savner, laver vi gerne en skræddersyet
løsning til netop dit behov.

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20
DK-5500 Middelfart
Fleksibel • Hurtig • Pålidelig

Tlf.: 6441 6109
iso@isoplus.dk
www.isoplus.dk
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æren for, at fjernvarmeforbrugerne
har nogle af Danmarks billigste varmepriser.
Ved John Jessens ansættelse i 1982
var der cirka 1.600 andelshavere i Assens Fjernvarme, og der er løbende
kommet flere til. Alene i det seneste
år er omkring 430 nye forbrugere i
Ebberup, Sønderby og Kærum blevet
tilsluttet fjernvarmen. Dermed overstiger antallet af andelshavere og
forbrugere nu 3.100.
John Jessen afslutter en lang og
mindeværdig karriere med gode resultater.

Nyt job

Kate Wieck-Hansen er ansat som teknisk
konsulent i Dansk
Fjernvarme, hvor
hun blandt andet
får ansvaret for
erfa-grupperne for
halm og flis.
Kate Wieck-Hansen er uddannet

kemiingeniør fra DTU og har stor erfaring inden for energisektoren. Hun
har således tidligere arbejdet i kraftværkssektoren, bl.a. på Enstedværket
og Studstrupværket og arbejdet med
den daglige drift samt udvikling. Senest har Kate Wieck-Hansen arbejdet
for Teknologisk institut.
Kate Wieck-Hansen har blandt
andet arbejdet med forbrændings-,
proces- og vandkemi inden for kraftvarmeværker samt forgasning af biomasse til energisektoren.
Arbejdet omfatter også deltagelse
i forskningsprojekter og udviklingsopgaver, og også opgaver med
DeNOx, afsvovlning og beregning
af såvel emissioner som slaggedannelse.
Kate Wieck-Hansen afløser Henrik
Andersen, der har søgt nye udfordringer i DFP.

Henrik
Poulsen er ansat
som administrerende direktør i
DONG Energy.
Henrik Poulsen
er 44 år og tidligere
administrerende
direktør i TDC. Desuden har han beklædt topposter i LEGO og i danske
og internationale konsulenthuse.
Nyt job

Nyt job Naturgas
Fyn har udnævnt
Hans Duus Jørgensen som ny udviklingsdirektør.
Han får ansvar for
selskabets forretningsudvikling og
interessevaretagelse, og udnævnelsen er en markering af Naturgas Fyns
oprustning på områderne for biogas
og gas til transport.
Hans Duus Jørgensen har et indgående kendskab til energibranchen

BIO-OLIE
Schmidt & Danielsen a/s
Ildfast ovn- og kedeludmuring
Kan ildfast murværk i biomasse kedler være intelligent?
Nej, men dog har S&D udviklet et element system til
vandkølede kedler, så der med stor succes opnås en
mere miljøvenlig forbrænding.
Prestøbte kakler sørger for at holde en høj overfladetemperatur ved lav last eller vådt brændsel. Arealet kan
justeres efter sidste sæsons erfaringer uden brug af
lufthamre.

Vegetabilsk fyringsolie
til fjernvarmen

Med 10 års erfaring med bioolie, tilbyder vi:
• PRIMEOL - Olie(rotation)
• PREMIUM + Olie (trykforstøvning)
• Kvalitets-garanti (aske 0,0 -%)
• Optimale brændværdier
• Leveringsgaranti fra eget tanklager:

- kapacitet: 12.000 m3
- levering med egne tankbiler

Vi leverer hele programmet inden for
service af det ildfaste murværk.
Kontakt os for nærmere information.

t
Indhen
tilbud
Kontakt:
Bjørn E. Larsen
bj@bio-olie.com

Vi er leverandør til de førende kedelproducenter i
Danmark.
Schmidt & Danielsen a/s • Søndergade 7 • DK 6920 Videbæk
Tlf.: +45 97 17 24 10 • Fax.: +45 97 17 33 12
Mail: sales@schmidt-danielsen.dk • www.schmidt-danielsen.dk
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Telemarken 7, 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 61 20 54 Fax +45 62 61 00 21
www.bio-olie.com
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gennem poster i bl.a. det tidligere
Energiministerium og ikke mindst i
kraft af sit knap otteårige virke som
direktør i Dansk Energi, som han i
årene 2001-2009 opbyggede til at blive
en toneangivende organisation inden
for den danske energisektor.
Hans Duus Jørgensen er ikke en
ukendt kapacitet i Naturgas Fyn
koncernen, hvor han siden 2009 har
siddet som bestyrelsesformand for
datterselskabet Naturgas Fyn Distribution.

Nyt job Henrik
Jørgensen, 34, er
ansat som Head of
Gas Trading i Nordjysk Elhandel A/S.
Han kommer
fra en stilling som
Head of structured
Gas Trading hos Danske Commodities
A/S, og har tidligere været ansat som
Structured Trader og Senior Analyst
i DONG Energy. I sin nye stilling hos

Nordjysk Elhandel får Henrik Jørgensen ansvar for at videreudvikle selskabets aktiviteter for salg af gas til
kraftvarmeværker og handel med gas
på Europas energimarkeder. Henrik
Jørgensen har mere end syv års erfaring med gashandel og bliver med
ansættelsen hos Nordjysk Elhandel
hovedansvarlig for et højt prioriteret
forretningsområde.

50-års jubilæum

Chefrådgiver, Finn
Heltberg, kunne
i september fejre
sit 50-års jubilæum i Grontmij.
Finn Heltberg
blev uddannet
civilingeniør i 1960 og blev i 1962 ansat i konstruktionsafdelingen i det
daværende Carl Bro, som på dette
tidspunkt havde 35 medarbejdere.
Han har derfor fulgt med fra den
tidlige start og i udviklingen til det
nuværende Grontmij, som i dag er en

international koncern med mere end
9.000 medarbejdere.
Finn Heltberg har bl.a. været
projektleder for hovedbiblioteker i
Holstebro og Ålborg, nyt rådhus i Holstebro, en glasuldsfabrik i Vamdrup,
nye renseanlæg i Melby og Solrød og
udvidelsen af Statens Museum for
Kunst. Som bygherrerådgiver har Finn
arbejdet med ny trafikterminal i Snekkersten, ombygning af institutioner
og skole i Gundsø kommune, samt udvidelse af A.P. Møller – Mærsk domicil
på Esplanaden.

Martin Næsby bliver administrerende direktør for Olie Gas
Danmark, der er en ny brancheorganisation for den
danske olie- og
gasbranche.
Olie Gas Danmark samler olieog gasselskaber
– såsom Maersk
Oil, Shell, DONG og

Nyt job

Mø
Landd os på
Stan smødet
d nr
. 30

NYHED:
Unit med returkøl
METRO THERM præsenterer en ny
System 1, type 6371 unit, der køler
returvandet. Det løser udfordringen
med, at fjernvarmereturløbet er for
højt, når beholderen er varm.
Intet forbrug - ingen tomgang
Uniten sparer også for tomgangstab
i stillestående perioder ved at lukke
100%, når der ikke er forbrug af
brugsvand.
Kom og se den nye unit
på METRO THERMs stand nr. 30 på
Dansk Fjernvarmes landsmøde den
25.-26. oktober.

Fordele med
unit med returkøl
• lavere returtemperatur
• kolde stikledninger
• mulighed for lavere
beholdervolumen
• bedre afkøling af
beholderens returvand
til fjernvarmeværket

Indstillet til “Årets
Grønne Fjernvarmeløsning”

METRONETTE
Vision

Energibesparende,
elektronisk gennemstrømningsunit
Minimalt varmetab:
Energibesparelse på 507 kWh pr. år.
CO2 besparelse på130 kg CO2 pr. år*
Minimalt tomgangstab:
Energibesparelse på 2.117 kWh pr. år.
CO2 besparelse på 550 kg CO2 pr. år*
* I forhold til en traditionel fjernvarmeunit til brugsvandsopvarmning

METRO THERM A/S · RundinSvE j 55 · 3200 HELSinGE · inFO@METROTHERM.dk · www.METROTHERM.dk
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leverandører og servicevirksomheder
som eksempelvis Semco Maritime
og Blue Water. Organisationen vil
arbejde for at få mest mulig værdi fra
olien og gassen, både direkte i form af
indtægter fra Nordsøen og indirekte
i form af nye eksportmuligheder og
arbejdspladser.
Martin Næsby kommer fra en stilling som project manager i Maersk
Oil.

Nyt job Danske Commodities A/S har
ansat Poul-Erik Ivraeus, 37, som Business Analyst.
Poul-Erik Ivraeus kommer fra
EnergiMidt Handel A/S, hvor han har
beskæftiget sig med porteføljeforvaltning og forretningsudvikling.
Som Business Analyst skal Poul-Erik
Ivraeus være med til at sikre, at Danske Commodities A/S fortsætter den
positive udvikling ift. Wholesales afdelingens porteføljeforvaltning samt
geografiske ekspansion og udvikling.

Ny post Fredens-

borg Kommunes
borgmester,
Thomas Lykke
Pedersen, er valgt
til forretningsudvalget for den
såkaldte ELFORSKordning under Dansk Energi.
Ordningen uddeler hvert år 25 mio.
kroner til projekter i Danmark, der
skal sikre mere effektiv energianvendelse med fokus på elektricitet. Med
valget af borgmester Thomas Lykke
Pedersen bliver den kommunale sektor for første gang repræsenteret i
forretningsudvalget.
Thomas Lykke Pedersen bestrider
flere betydningsfulde hverv indenfor
områderne klima og energi. Han er
medlem af bestyrelsen i Dansk Fjernvarme, medlem af det politiske klimaforum under Kommunekontaktrådet
for Hovedstaden og bestyrelsesmedlem i GATE 21 – et partnerskab med
kommuner, virksomheder og videninstitutioner med fokus på grøn vækst.

Nyt job Hassan

Walid Chaachouh
er ansat som
ingeniør hos rådgivningsvirksomheden ALECTIA
A/S i Virum. Han
bliver tilknyttet
afdelingen HVAC Design, der beskæftiger sig med ventilation, varme og
sanitet.
Hassan Walid Chaachouh blev færdiguddannet som civilingeniør i bygningsdesign fra DTU i 2012, hvor han
blandt andet har været involveret i
udviklingen af solenergihuset FOLD
til DTUs deltagelse i Solar Decathlon
Europe 2012 og skrev speciale om beregnet kontra faktisk energiforbrug
på Hillerød Rådhus.
ALECTIA er Hassans første arbejdsplads efter uddannelsen, og han beskæftiger sig i øjeblikket med mindre
projekteringsopgaver samt indeklimasimuleringer.

Nye muligheder med
ENERGIFORLIGET

www.industrivarme.dk
Vi har energien til dig

Reception
Direktør Ib Melsen fylder 60 år
mandag den 1. oktober 2012.
I den anledning holdes der
reception for forretningsforbindelser,
kollegaer og venner af huset.
Fredag den 5. oktober 2012
kl. 13.00 - 16.00

RINGKØBING FJERNVARME

- investerer i et CATCON DeNOx-anlæg
og sikrer markant reduktion
i NOx-afgiften

SØNDERHOLM VARMEVÆRK

- installerer 1 MW biokedelanlæg
og sænker produktionsprisen

Læs mere på www.industrivarme.dk
på Westergaards Hotel, Videbæk.
Med venlig hilsen
Videbæk Energiforsyning
Ingolf Nielsen
Bestyrelsesformand
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Tekniske konsulenter til
Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme søger to velkvalificerede og engagerede
medarbejdere med interesse for – og gerne erfaring fra
energiområdet.
Vores nye kollegaer skal kunne trives i tæt daglig kontakt med foreningens medlemmer og være
indstillet på, at opgaveløsning sker på tværs af faggrænser blandt sekretariatets 25 medarbejdere.
Jobbene kræver tillige deltagelse i møder rundt omkring i landet uden for almindelig kontortid.
De endelige stillingsbeskrivelser udarbejdes, når vi præcist kender vores nye kollegaers
kvalifikationer og erfaringer, men fælles for begge stillinger er, at konsulenterne:
•
•
•
•

Deltager i eksterne arbejdsgrupper
Udarbejder af artikler og vejledninger
Har kontakt til myndigheder og andre samarbejdspartnere
Underviser og holder foredrag på kurser og møder.

Særligt for stillingen som teknisk konsulent inden for distributionsområdet gælder:
•
•
•
•

Faglig ansvarlig for området distribution af fjernvarme
Deltage i standardiseringsarbejdet omkring distribution og fjernvarmeinstallationer
Sekretær for Dansk Fjernvarmes distributionsgruppe
Generel rådgivning af og sparringspartner for medlemmer om spørgsmål af teknisk karakter.

Særligt for stillingen som teknisk konsulent inden for energi-spareområdet gælder:
•
•
•
•

Faglig ansvarlig for området energibesparelser
Ansvarlig for Dansk Fjernvarmes lovbundne opgaver i forbindelse med energispareordningen
Rådgivning af medlemmer om spørgsmål af teknisk karakter – primært om energibesparelser
Rådgivning om bygningsinstallationer og VVS-tekniske forhold.

Der tilbydes gode løn- og ansættelseforhold, som forhandles individuelt på baggrund af
kvalifikationer. Ansættelse hurtigst muligt, ansøgsningsfristen er den 10. oktober.
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingsleder John Tang på
telefon 76 30 80 00.
Se mere på www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Nyheder/Stillingsannoncer.aspx
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Dagholdet på Konti-linjen

