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Kom i gang
med solvarme
En serie faktaark guider
trin for trin værkerne til et
færdigt solvarmeanlæg.

nyheder

Ny energispareaftale
Varmeværkerne får større
krav og mere fleksibilitet
i den nye aftale.

praksis

Overskudsvarme
skal lune i Skjern

Fjernvarmeledningsnet

Tjæreborg Industri
leverer også tilbehør til
fjernvarmeledningsnet
ab fabrik:

Indføringsskabe

Fjernvarmeskabe

Ventilbrønde

Også når det drejer sig om fjernvarmeledningsnet tilbyder Tjæreborg Industri
energi- og miljørigtige løsninger fra ide til
færdigt projekt og efterfølgende service.
• Stikledninger
• Fordelingsledninger
• Hovedledninger
• Transmissionsledninger
• Solvarmeanlæg

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

• Projektering
• Jordarbejde
• Rørleverancer
• Nedlægning og

sammensvejsning

• Totalentrepriser
• Hovedentrepriser
• Delentrepriser
• Vagtudkald hele

• Indmåling med GPS

døgnet, hele året

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!

Optimer din produktion
med Neas Energy
Nu hedder vi Neas Energy og arbejder stadig på at levere løsninger,
der sikrer størst mulig værdi i din varmeproduktion.
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.
• 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.

neasenergy.com tlf: 99 39 55 00

Rigtige energibesparelser
Siden maj har Dansk Fjernvarme forhandlet med
Energistyrelsen om en ny aftale om energiselskabernes energispareindsats. Udgangspunktet var
energiforliget fra marts, som pålægger energiselskaberne at øge energisparemålet med 75 %
i 2013-2014 og med 100 % fra 2015. Nu er blækket
ved at være tørt på en ny aftale, som vi sender ud
til medlemmerne umiddelbart efter landsmødet.
Vi håber, medlemmerne vil bakke op om den nye
aftale. Den er selvfølgelig ikke præcis, som vi
kunne have ønsket os, men bestemt acceptabel.

Indhold

Dansk Fjernvarmes holdning til energispareindsatsen på fjernvarmeområdet er, både i den nye
og i den nuværende aftale, at indsatsen i højere
grad virker som en ekstraskat på fjernvarmeforbrugere, end den skaber besparelser på energien.
Og det er i jo i grunden synd, at hovedfokus har
været en opdragelsesindsats over for slutforbrugerne for at få dem til at isolere husene og sætte
nye vinduer i, frem for at udvikle en energispareindsats, der målrettes mod at reducere det samlede energiforbrug mest muligt.
Naturligvis påtager fjernvarmeselskaberne
sig igen den spareopgave, vi har. Men vi
vil også bruge den kommende aftale
periode til at få debatten drejet derhen, hvor den hører hjemme – nemlig
hvordan vi sænker det samlede
energiforbrug, og hvordan vi gør det
billigst og mest effektivt. Fjernvarmeværkerne har de foregående år demonstreret vilje og evne til at opnå
de nødvendige energibesparelser
– godt og vel endda. Nu er de lavt
hængende frugter høstet, og det
taler for, at indsatsen i højere grad
har fokus på effektivisering og besparelser i energiproduktionen.
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Papirfabrik leverer
varme til Skjern
Fjernvarmeforbrugerne får fremover
glæde af den varme, der før forsvandt
i luften over Skjern Papirfabrik.

Læs mere side 16

Også her er
der fjernvarme
Læs mere side 15

ny viden

Varmeprisstatistik

2012
Årets prisstatistik viser, at tendensen fra sidste år fortsætter. Fjernvarmeprisen for et standardhus er
steget, men fjernvarmen er fortsat
konkurrencedygtig for langt de fleste danskere.

Læs mere side 30

Tænketanken Grøn Energi er etableret
Dansk Fjernvarme har sammen med en række toneangivende virksomheder inden for energibranchen startet
tænketanken, Grøn Energi. Den skal løfte analyser om
fjernvarme til et nyt niveau.

Læs mere side 6

praksis

Halmen bliver
til grøn gas
Forgasning af halm og andre typer biomasse kan
blive en vigtig metode til at få biomassen ind på de
centrale kraftværker. Et demonstrationsanlæg på
Asnæsværket er taget i brug, og det kan forgasse
biomasse ved lave temperaturer.

Læs mere side 20

nyheder

Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, og formand, Uffe Bro, hilser på Jørgen Mads Clausen fra Danfoss, der var i Fjernvar
mens Hus for at deltage i etableringen af tænketanken, Grøn Energi. Jørgen Mads Clausen indtræder som tænketankens formand.

På vej mod Grøn Energi
Dansk Fjernvarme har, sammen med en række
toneangivende virksomheder inden for energi
branchen, startet tænketanken, Grøn Energi. Den
skal løfte analyser om fjernvarme til et nyt niveau.
Tekst: Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk
Foto: Nils Rosenvold
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M

ed oprettelsen af Grøn
Energi har Danmark fået en
tænketank, der er dedikeret
til analyse- og udviklingsarbejde
inden for en af landets absolutte
spidskompetencer på energiområdet,
nemlig fjernvarmen.
Tænketanken skal understøtte
Danmarks omstilling fra fossile
brændsler til grøn energi, som blandt
andet indebærer en satsning på energibesparelser, vedvarende energi og
eksport af både løsninger og viden
inden for fjernvarme.
Grøn Energi samler forsyningsvirksomheder, forskningsmiljøet og industrien, og tænketanken skal være en
stærk katalysator for hele sektoren,
så fjernvarmen får større gennemslagskraft over for danske og udenlandske myndigheder. Og ikke mindst
skal den sætte gang i verdensklasseforskning og demonstrationsprojek-
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ter. Det hele til gavn for både danske
fjernvarmeværker og eksporten af
danske fjernvarmeløsninger.

Bæredygtig vækst
Grøn Energi skal arbejde for en samfundsudvikling, hvor både energiforsyning og økonomisk vækst bliver
stadig mere bæredygtig. Intelligent
grøn energiøkonomi skal fremmes,
og det skal ske gennem teknologisk
udvikling og øget efterspørgsel efter
grønne løsninger inden for fjernvarme og fjernkøling – både nationalt
og internationalt.
Den energipolitiske debat har de
seneste år været præget af en overdreven fokus på elsektoren og vindmølleindustrien. Den dominerende
energiform, nemlig varme, er i høj
grad blevet forsømt. Det er til dels
fjernvarmebranchens egen skyld,
og derfor samles kræfterne nu for at

give et modspil i form af en ny tænketank.
Et tættere samarbejde i hele
fjernvarmesektoren – på tværs af forsyninger, vidensmiljøer og virksomheder – kan sikre, at fjernvarmens positive udvikling fortsætter og bliver et
fundament for positiv samfunds- og
erhvervsmæssig udvikling.
Det fundament kan samtidig bruges til at indfri det eksportpotentiale,
der opstår, hvis danske cleantechinitiativer samordnes og fokuseres
mod byer og samfund i udlandet. Det
kan igen styrke mulighederne for, at
danske virksomheder kan være med
til at skabe demonstrationsprojekter
i verdensklasse i eksempelvis Kina,
hvor behovene og mulighederne er
enorme.

Fordele til alle
Fjernvarmebranchen i Danmark
beskæftiger i dag mere end 12.000
medarbejdere, men mulighederne
er større. Den danske fjernvarme
industri eksporterer i dag for ca. 6
mia. kr. årligt. Dette ventes at vokse
til 7,6 mia. kr. i 2015 og til over 10 mia.
kr. i 2020.

nyheder

Grøn vækst, jobskabelse og energi
effektivitet fylder mere på dagsordenen, og fjernvarme har chancen for at
komme endnu mere i fokus. Som det
blev udtrykt af Grøn Energis bestyrelsesformand, Jørgen Mads Clausen,
Danfoss, ved den stiftende generalforsamling:
– Fjernvarme er et system, som
løser de problemer, både Danmark
og andre lande står overfor med at
effektivisere og ændre energisystemet væk fra brugen af fossile brændsler. Vi er i Danmark internationalt
førende inden for fjernvarme, fordi
vi har tradition for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Det giver et
kæmpe potentiale for vækst og jobskabelse.

Andre skal i gang
EU har vedtaget et energieffektiviseringsdirektiv, som klart giver plads
til fjernvarme og fjernkøling i fremtidens energisystem.
Lande som Kina og Rusland søger
de bedste løsninger inden for energieffektivitet, og Grøn Energi skal være
med til at sikre, at dansk teknologi
og danske firmaer kommer på banen.

Men det forudsætter også, at vi selv
har fuldt styr på vores suverænt største energiform: varme.
De flotte visioner fra Klimakommissionen og energipolitiske aftaler
skal omsættes til praksis. Og det forudsætter igen politisk bevågenhed,
teknologisk udvikling og en systematisk eksportindsats.
Den indsats bliver fremadrettet
understøttet af tænketanken, Grøn
Energi.

med fuld bestyrelse, Advisory Board
og sekretariat, så de første udspil kan
præsenteres i forsommeren. J

Den nærmeste fremtid
Grøn Energi er etableret med en
foreløbig bestyrelse bestående af
Jørgen Mads Clausen fra Danfoss som
formand. Uffe Bro, formand for Dansk
Fjernvarme og professor Henrik Lund,
Aalborg Universitet.
Bestyrelsen vil sammen med
Dansk Fjernvarme nu arbejde på at
få etableret tænketankens sekretariat og få oprettet det ”Advisory
Board”, som skal igangsætte, følge og
evaluere de analyser og udviklingsprojekter, Grøn Energi skal stå for.
Samtidig vil det første analysearbejde blive sat i gang, og målet er, at
Grøn Energi i april konsoliderer sig

Grøn Energi
ɟɟ Tænketanken Grøn Energi blev
etableret den 1. oktober 2012.
ɟɟ Jørgen Mads Clausen, bestyrelsesformand for Danfoss, er
formand.
ɟɟ Grøn Energi får sekretariat i
Fjernvarmens Hus.
ɟɟ Finansieringen kommer dels
fra fjernvarmeindustrien og
dels fra Dansk Fjernvarme.
Desuden skal de enkelte projekter, som tænketanken kommer til at stå bag, søge supplerende støtte i relevante fonde
og støtteprogrammer.
ɟɟ Det nuværende Fjernvarmens
Udviklingscenter forventes at
indgå i Grøn Energi, hvor kræfterne samles.
ɟɟ Medlemmer af Grøn Energi er
i første omgang: Dansk Fjernvarme, DI Energibranchen,
DBDH, Danfoss, Grundfos,
Logstor, Kamstrup, ABB, Cowi,
Grontmij og Rambøll.

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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Travl energipolitisk
sæson er i gang
Arbejdet med at udmønte det energipolitiske
forlig i lovforslag og andre konkrete initiativer er
begyndt. Ministeriet har også en køreplan
for de mange analyser, der skal sættes gang i.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk

H

vis nogen troede, at energipolitiske diskussioner og uenigheder blev sat på langvarigt
stand by, da alle Folketingets partier,
med undtagelse af Liberal Alliance,
den 22. marts 2012 blev enige om et
energipolitisk forlig – ja så kan de
godt tro om igen.
Der laves energipolitik hver dag og
ikke mindst nu, hvor indholdet i energiaftalen skal udmøntes i konkrete
lovforslag, og hvor alle de analyser,
der blev varslet i selve energiaftalen
skal sættes i gang. Faktisk er der allerede sket en del siden marts, og
der kommer til at ske meget mere i
den politiske sæson, der blev sat i
gang med Folketingets åbning den 2.
oktober.
Afdelingschef Anne Højer Simonsen gav et overblik over det hele på
Dansk Energi og Dansk Fjernvarmes
årlige energipolitiske konference.
Der er fuld gang i det energipolitiske maskinrum, altså både i Folketingets Klima- Energi og Bygningsudvalg
og i ministeriet. Der holdes statusmøder i forligskredsen minimum en gang
om måneden. Derudover holdes der
i september et årligt statusmøde,
hvor de store linjer drøftes.

Travlhed fra start
De fleste i fjernvarmesektoren
er bekendt med et par af de
konkrete tiltag, der er gennemført som et resultat af
det energipolitiske forlig.

Reglerne omkring biogas er således forandret, blandt andet med
bedre afregningspriser (fra 79 øre til
115 øre) og mulighed for flere kroner
i anlægsstøtte. Derudover har Folketinget besluttet at give de 35 værst
stillede barmarksværker dispensation fra den ellers tvungne brug af
naturgas, så de kan skifte brændsel
i jagten på at give deres forbrugere
lavere varmepriser. Og endelig vil
faste læsere af Fjernvarmen vide, at
en fornyet aftale omkring energibesparelser er på trapperne. Læs mere
om det på side 10.
Folketinget har også nået at
vedtage nye regler for områder, der
ikke er helt så tæt knyttet til fjernvarmen. Eksempelvis er Go’ Energi,
tidligere kendt som Elsparefonden,
nedlagt. Visse aktiviteter føres dog
videre af Energistyrelsen. Arbejdet
med en strategi for smart grid er
også i gang, og det samme er udfordringen med at få skabt en model
for brugen af kystnære vindmøller
på land.
Desuden er ministeriet klar med
kommissorierne for et par af de
mange analyser, der skal sættes i
gang. Det gælder blandt andet
en bioenergianalyse og en kommende strategi omkring energirenoveringer. Desuden er drøftelsen omkring kommissoriet for en
planlagt analyse af tilskud og
afgifter gået i gang.

Analyser i massevis på vej
En central del af det arbejde, der finder sted i denne tid, handler netop om
forberedelsen af de mange analyser,
der blev lanceret som en del af energiaftalen. En af dem er en analyse, der
direkte handler om fjernvarmens rolle
og muligheder.
Analyserne skal gennemføres i
løbet af 2013 og deres emner er:
ɟɟ Sol
ɟɟ Bioenergi
ɟɟ Fjernvarme
ɟɟ Gasinfrastruktur
ɟɟ Overskudsvarme
ɟɟ Bygningsstrategi
ɟɟ Effektive køretøjer
Derudover skal der ske et eftersyn af
hele reguleringen på energiområdet.
Det arbejde er sat i gang og forventes
at optage både 2013 og 2014. Parallelt
med det skal tilskudsordninger og afgiftsområdet også analyseres, og det
er en analyse, der ganske givet vil få
stor indflydelse på mange forskellige
områder inden for energisektoren.
I 2015 er der midtvejsstatus for
energiforliget, og der skal evalueres
på hele analysearbejdet, så trådene
kan samles i nye initiativer, der ligger
på linje med tankerne i energiforliget.
På den måde skal konklusionerne fra
de forskellige analyser omsættes til
konkrete initiativer, der skal forandre
den danske energiforsyning. Fremme
i 2018 er det så tid til at begynde
forhandlingerne om et nyt forlig, der
skal afløse det nuværende, der gælder indtil 2020.
Mange af de platforme, de enkelte
dele af energiforliget skal bygges
på, støbes med andre ord i løbet af
den politiske sæson, der gik i gang
den 2. oktober. Energipolitikken er
derfor langt fra sat på pause, den
er muligvis snarere blot lige
begyndt. J

Vi GØR DET LET

AT TRÆFFE DE RiGTiGE BESLUTNiNGER

Elmarkedet er i konstant bevægelse. Vi følger udviklingen
tæt døgnet rundt for at tilbyde dig den bedst mulige
rådgivning om finansiel prissikring og risikostyring.
Med os som partner får du et fundament af viden, som gør
det let at træffe de rigtige beslutninger på et omskifteligt
marked.

www.energidanmark.dk

Kontakt os hvis du vil vide mere:
Tlf.: 87 44 67 80 eller e-mail: pba@energidanmark.dk
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KORT NYT
Forbrug af kul og
naturgas falder

Forhandlinger
om kommende
energispareaftale
er afsluttet

Forbruget af kul og naturgas ventes at falde med
henholdsvis 50 % og 27 % de
næste otte år. Samlet set reduceres Danmarks forbrug
af fossile brændsler med ca.
120 PJ frem mod 2020. I stedet øges forbruget af vedvarende energi med mere end
40 % fra 2011 til 2020. Det
fremgår af Energistyrelsens
”Basisfremskrivning 2012”,
som har indregnet effekterne af energiaftalen fra
marts 2012.

Efter måneders drøftelser mellem Energistyrelsen
og energiselskabernes brancheorganisationer
er den kommende energispareaftale nu ved at
være på plads og sendes til godkendelse hos
medlemmerne.

Testcenter Østerild
er indviet

Energy Fight Night
Over 10 mio. kr. fra Energifonden skiftede ejermænd,
da Christine Feldthaus og
Martin Lidegaard præmierede energiinitiativer ved
Energy Fight Night.
Det Grønne Hus i Køge og
Energitjenesten Sjælland fik
Energy Fight Night-prisen
og 100.000 kr. til projektet
”Spar 20 % - vi hjælper dig”.
Projektet udvikler klimapakker, som skal inspirere borgerne til at energirenovere.
En studiepris på 100.000
kr. gik til Vedvarende Energis Ungdom, som vil danne
et netværk af aktivister
på uddannelsesinstitutionerne.
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Tekst: Afdelingsleder Mette Hansen, Dansk Fjernvarme mh@danskfjernvarme.dk

Testcenteret i Østerild i Thy
blev 6. oktober indviet af
miljøminister, Ida Auken,
der symbolsk klippede snoren ved at starte testcenterets første vindmølle, der er
197 meter høj.
Testcenteret i Østerild,
der har plads til syv vindmøller på op til 250 meter og
op til 16 MW, giver vindindustrien en national facilitet,
hvor fremtidens vindmølleteknologi kan installeres og
afprøves.
1.500 besøgende lagde
vejen forbi testcenteret ved
åbningen.

F

jernvarmeselskaberne har gennem de sidste tre år vist, at de
har været i stand til at løfte
energispareopgaven på flot vis. Faktisk så godt, at en overvejende stor
del af fjernvarmeselskaberne er foran
deres sparemål på nuværende tidspunkt. Og det kan være godt at have
lidt ekstra besparelser indmeldt, for
fra januar stiger sparemålene rigtig
meget.
Sidste nummer af Fjernvarmen
bragte en artikel om baggrunden for
forhandlingerne og forventningen til
det kommende indhold. Nu er indholdet på plads, og vi kan konstatere, at
der er både forbedringer og nye udfordringer i den kommende aftale.
Mange fjernvarmeselskaber vil
forventeligt blive godt tilfredse med,
at solvarmeanlæg og optimering af
ledningsnet fortsat er med i energi
spareaftalen. Og på ledningsnet kommer der klarere regler for, hvad der
skal være af dokumentation. Det har
været en af de ting, mange fjernvarmeselskaber har været usikre på i den
nuværende aftale.
Som et helt nyt område kommer
enkelte områder inden for transport
til at kunne tælles med som energi
besparelse. Det sker på fire afgrænsede, nøje definerede områder, hvor
det forventes at være muligt at
opgøre besparelser. I den nuværende
aftale står udtrykkeligt, at det er re-

duktion af det endelige energiforbrug
(ekskl. transport). I det ny energiforlig
fra marts er ”ekskl. transport” fjernet.
Det er ikke forventningen, at det er en
aktivitet, mange fjernvarmeselskaber
vil kaste sig over. Men måske vil muligheden for at finde besparelser på
flere områder være med til at holde
den samlede pris på energibesparelser nede.
Det fremgik af Energiforliget fra
marts 2012, at der skal etableres en
pulje til at konvertere fossile brændsler, som anvendes til procesenergi i
virksomheder, over på VE eller fjernvarme. Energistyrelsen er netop nu
i gang med at færdiggøre de regler,
som skal gælde omkring tilskudsmulighederne for virksomhederne.
Derfor er energiselskabernes præcise
rolle i forhold til VE-puljen ikke fastlagt endnu. Men det er forventningen, at de store tilskud vil gøre det
væsentligt mere attraktivt for virksomhederne at kigge på konvertering
til blandt andet fjernvarme.
Energiselskaberne kommer til at
bruge mange penge for at kunne løse
opgaven. Det forventes, at indsatsen
samlet set for alle energiselskaberne
vil løbe op i nærheden af 1,5 mia.
kroner om året. Og med så mange
af forbrugernes penge i spil er det
naturligt, at der sættes spørgsmålstegn ved, om nu også pengene bliver
anvendt på en fornuftig måde. For
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bedre at kunne vurdere det, stilles
der i den kommende aftale krav om
en bedre opdeling i kontoplanen og
en mere detaljeret indberetning.
Dansk Fjernvarme vil naturligvis
sørge for at få både kontoplan og
indberetningsværktøjer tilrettet for
at lette processen på det område for
fjernvarmeselskaberne.
En udfordring, mange fjernvarmeselskaber i den nuværende energispareordning har oplevet, er risikoen ved
at indgå aftale om en større besparelsesmængde med en virksomhed eller
boligforening, og det så – af forskellige årsager – har vist sig, at besparelsen måske først er blevet realiseret
næste år. Hvis reglerne for, hvad der
kan medtælles som besparelse, er
blevet ændret hen over årsskiftet,
har fjernvarmeselskabet stået med et
problem ved at have lovet at købe en
besparelse, som måske ikke længere

har den forventede værdi. Med den
ny aftale er der sikret en større fleksibilitet på det område, fordi det fremover bliver sådan, at en besparelse
skal opgøres efter de regler, som var
gældende, da man indgik aftalen med
slutforbrugeren.
Men der bliver også behov for al
den fleksibilitet, der kan findes, når
kravene stiger til tæt ved det dobbelte af de nuværende sparemål. Det
bliver ikke noget let opgave, men vi
håber, at medlemmerne fortsat vil
bakke lige så talstærkt op om energispareaftalen, som de gør nu.
Omkring 1. november får alle
medlemsværker et brev fra Dansk
Fjernvarme, hvoraf det fremgår, hvad
de væsentligste ændringer er. Den
samlede aftale vil samtidig kunne
hentes på www.danskfjernvarme.
dk . Der bliver også god mulighed for
at lytte og stille spørgsmål til den ny

aftale, når Dansk Fjernvarme kommer
rundt i landet og holder temamøder
om energispareaftalen. 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

Fuld power på kommunikationen
– med MULTICAL® 602

MULTICAL® 602 tilbyder et væld af kommunikationsteknologier. Om du vælger manuel
eller fjernaflæsning, strøm- eller batteriforsynede målere, trådløse eller kablede netværk,
så giver MULTICAL® 602 dig ultrapræcis måling og datakommunikation med fuld power.
Oplev forlænget batterilevetid, high-power radio kommunikation og uovertruffen
stabilitet i måling og fjernaflæsning og lad MULTICAL® 602 sætte fuld power
på datakommunikationen.

Kamstrup A/S · Industrivej 28, Stilling · 8660 Skanderborg · Tel: 89 93 10 00 · info@kamstrup.dk · www.kamstrup.dk
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Vær med til at skabe
fremtiden og gør en forskel
Træner for herrelandsholdet i håndbold, Ulrik Wilbek, og fremtidsforsker, Johan
Peter Paludan, giver gode bud på, hvordan vi kan sætte præg på fremtiden og
gøre en forskel. Det sker på en temadag i Fjernvarmens Hus 8. november 2012.
Tekst: Fremtidsforsker Johan Peter Paludan johan.peter.paludan@gmail.com

F

or mange år siden prøvede
nogle fremtidsforskere at få
Poul Andreassen fra rengøringskoncernen, ISS, til at interessere sig
for fremtiden. Hans reaktion var, at
han vidste alt, der var relevant for ISS
at vide om fremtiden, og det var, at
støvet falder hver dag.
På samme måde kan det være
fristende at tænke inden for fjernvarmeområdet: Rørene ligger der, der
kommer en vinter ca. en gang om året,
og i øvrigt er danskerne så forkælede,
at de vil have varmt vand året rundt.
Man har endda løbende, gennem skift
af energikilder, kunnet omstille sig og
blive et grønt område. Det er i øvrigt
ikke kun i Danmark, dansk fjernvarme
er berømt. Jeg rejste for nogle år siden
jorden rundt for F.L. Smidt, der producerer cementfabrikker. De havde
jubilæum og holdt konferencer for
deres kunder rundt omkring i verden.
Med på programmet var en ekspert
i energieffektivitet. Cementfabrikkerne er nogle rigtig slemme nogen til
at fremme klimaforandringer. Denne
ekspert fremhævede ved hver konference dansk fjernvarme i almindelighed og Ålborg Portlands bidrag med
overskudsvarme til fjernvarmen som
eksempler til efterfølgelse.

Så hvad er problemet?
Når alting forandres, og det gør det,
sakker det, der ikke forandrer sig
bagud. Der var engang en solid branche for producenter af hårnet. Det
var dengang ”de langhårede” var det
samme som at sige ”kvinder”, og de
skulle jo have styr på lokkerne. Branchen trivedes i al stilfærdighed og så
ikke, at et nyt produkt – hårlak – var
på vej, og i løbet af kort tid var hårnetsbranchen død.
Jeg siger ikke, at fjernvarmen ligger på dødslejet, og der er unægtelig
forskel på hårnet og fjernvarmesystemer. Til gengæld siger jeg, at det altid
12
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er klogt at være bevidst om, hvad der
sker i ens omverden – nu og i fremtiden – så man i tide kan se, hvis der
skulle være noget undervejs.
Udfordringen ved fremtiden er
imidlertid, at den ikke eksisterer. Den
er derfor vanskelig at studere. På den
anden side må man have en idé om,
hvordan den ser ud, for de beslutninger, man træffer i dag, skal fungere i
denne uvisse fremtid. Fremtiden er et
produkt af den inerti, der eksisterer
i udgangspunktet – dvs. i dag – og
de beslutninger, vi træffer fra nu af.
Uvisheden er derfor umistelig, men
man kan indskrænke den noget. Dette
gøres bedst i et samarbejde mellem
fremtidsforskere – der altid er amatører på det givne område, her fjernvarme – og de, der arbejder med sagen, og som derfor ved noget om det.
Arbejdet med fremtiden foregår
typisk i to omgange.

Det rimeligt forudsigelige
På temadagen ser vi først på det rimeligt forudsigelige. Der findes en lang
række tunge tendenser i vores samfund, som har så meget inerti, at de
kan forventes at være med os de næste 10 til 15 år. Det tekniske fremtidsforskerudtryk for dem er megatrends.
Det er tendenser som globalisering,
individualisme, kommercialisering,
sundhed, miljø/ressourcer og befolkningens aldring. Der findes flere. Det
er brede tendenser, ja næsten banale
tendenser. Kunsten ligger i at se,
hvilke mulige konsekvenser de kunne
have for fjernvarmeområdet. På den
måde får man det mere forudsigelige
skrællet af og står så tilbage med den
egentlige usikkerhed.
Mulige usikkerheder
For det andet ser vi på temadagen på,
hvilke tendenser, der er vigtige for
fjernvarmesektoren, men hvor man er
ærligt i tvivl om, hvor udviklingen fø-

rer hen. Det kunne for eksempel være:
Kommer individualismen til at undergrave det kollektive i fjernvarmeforsyningen? For nogle er udtrykket ”tilslutningspligt” en vederstyggelighed.
Eller det kunne være den teknologiske
udvikling: Får vi +energihuse, og hvad
skal vi så med fjernvarmen?
Ambitionen med at arbejde med
usikkerhederne er at komme frem
til de to mest grundlæggende usikkerheder. Krydser man dem, kan man
konstruere fire forskellige fremtidsbilleder eller scenarier for, hvordan
fjernvarmens omverden kunne udvikle sig. Fremtiden bliver sikkert en
blanding af dem, men har man disse
adskilte billeder af fremtiden med sig,
har man et godt redskab til at følge
nutiden, for det er jo altid i nutiden,
tingene sker. J

Temadag med
Ulrik Wilbek og
Johan Peter Paludan
– Hvis vi alle prøver at gøre en
forskel i vores liv, er der ingen
grænser for, hvad vi kan udrette
sammen, skriver Ulrik Wilbek i sin
bog, ”Gør en forskel”.
På en temadag i Fjernvarmens
Hus den 8. november fortæller
landstræner Ulrik Wilbek og
fremtidsforsker Johan Peter Paludan om, hvordan vi gør en forskel
og er med til at skabe fremtiden.
Programmet er en blanding af
oplæg og debat med deltagerne.
Målet med temadagen er, at deltagerne tager fra mødet med et
billede af, hvad de vil gå i gang
med, når de kommer hjem.
Læs mere om temadagen på
www.danskfjernvarme.dk, hvor
det også er muligt at tilmelde sig.

OPTIMERING

MED GRØN TEKNOLOGI
Termis giver dynamisk overblik og optimerer
produktionen i din fjernvarmeforsyning.
Med Termis får du
•
•
•
•
•
•

En enkel brugerflade
Fuldt overblik
Optimeret produktion og energiforbrug
Bedre kundeservice
Mærkbare besparelse i varmetab
CO2 reduktion

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

bliver til Schneider Electric. Dette styrker vores udvikling
af software til pålidelig, profitabel og miljøvenlig drift af
industrianlæg og forsyningsselskaber.
Vi glæder os til fortsat at kunne tilbyde nye og eksisterende
kunder førsteklasses service og kvalitet.

www.7T.dk/Termis

is becoming
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Hård kritik af Viborg
Fjernvarmes tidligere
ledelse og bestyrelse
Advokatundersøgelse vurderer, at Viborg Fjernvarmes ledelse i perioden
april 2009 til april 2012 handlede uforsvarligt og ikke levede op til deres
forpligtelser i forbindelse med det nu forliste geotermiprojekt.
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk

”

Ledelsen i Viborg Fjernvarme
har handlet uforsvarligt, idet
den ikke har opfyldt de forpligtelser, som påhviler en bestyrelse
og direktion i en sådan forening. Jeg
finder derfor, at der bør udtales kritik
af de personer, som var medlem af
bestyrelsen og direktionen for Viborg
Fjernvarme i perioden fra den 28. april
2009 og frem til den ordinære generalforsamling den 24. april 2012”.
Sådan står der i konklusionen på
den 50 sider lange redegørelse, som
advokat Carsten Fode, Advokatfirmaet Kromann Reumert, har lavet for
Viborg Fjernvarme.
Advokatredegørelsen blev bestilt
af Viborg Fjernvarme for at undersøge, hvad der faktisk skete i forbindelse med det geotermiprojekt,
som generalforsamlingen støttede i
foråret 2009, og som blev standset tre
år senere.
Geotermiprojektet i Kvols ved
Viborg skulle efter planen have leveret varme til fjernvarmeforbrugerne i
Viborg, Løgstrup, Overlund, Stoholm
og Skals. Men i juni 2012 besluttede
byrådet i Viborg Kommune at standse
projektet, før det var konstateret, om
der var varmt vand i undergrunden
under Kvols. På det tidspunkt havde
boringen været i gang i fem måneder.
Projektet havde ændret sig betragteligt siden starten, og de budgetterede
udgifter var vokset fra 11 - 13 mio. kr.
til 81, 8 mio. kr. Energi Viborg Kraftvarme havde i juni overtaget geotermiprojektet.

Generalforsamlingen
handlede ulovligt
Ifølge redegørelsen gik det allerede
galt, da generalforsamlingen i 2009
godkendte den daværende bestyrelses forslag om at bruge 11 – 13 mio.
14
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kr. til at undersøge, om der kunne
etableres en rentabel produktion
af geotermisk varme fra et område
i Kvols og senere anvende 120-140
mio. kr. til at fortsætte projektet, hvis
forprojektet viste, at der var økonomi
i at etablere en produktion af geotermisk varme. Nærlæser man Viborg
Fjernvarmes vedtægter, fremgår det
nemlig, at Viborg Fjernvarmes formål er at distribuere varme. Der står
ikke noget om at producere varme,
og derfor vurderer advokatredegørelsen, at generalforsamlingen har
handlet ulovligt ved at stemme ja til
forslaget.

Styregruppe fik
beslutningskompetence
Kort tid efter generalforsamlingen i
2009 nedsatte Viborg Fjernvarme en
styregruppe, som var bemyndiget
til at træffe enhver beslutning vedrørende geotermiprojektet. Viborg
Fjernvarmes bestyrelsesformand
og direktør var interne medlemmer
af styregruppen, der i øvrigt havde
skiftende medlemmer fra forskellige
aktører og interessenter i projektet.
Advokat Carsten Fode vurderer,
at en uddelegering af beslutningskompetence som den, der er givet til
styregruppen, er i strid med Viborg
Fjernvarmes vedtægter og i strid med
almindelige foreningsretlige regler.
Desuden dokumenterer den efterfølgende udvikling, efter hans opfattelse, at bestyrelsen ikke har ført den
nødvendige kontrol med projektet,
herunder specielt den økonomiske
udvikling.
Foreningen har ikke lidt tab
Advokatredegørelsen tager også stilling til, om den daværende bestyrelse
og direktion er ansvarlige for de

udgifter, der har været afholdt vedrørende geotermiprojektet i Kvols. En
forudsætning for at pålægge ledelsen
et erstatningsansvar er, at foreningen eller medlemmerne har lidt et
tab. Det vurderer Carsten Fode ikke
er tilfældet, idet Viborg Fjernvarme
ved overdragelsen af geotermiprojektet til Energi Viborg Kraftvarme fik
dækket alle sine udgifter og ikke led
noget tab.

Udgifter indregnes i varmeprisen
Viborg Fjernvarmes medlemmer vil
fremover blive opkrævet en højere
varmepris som følge af, at Energi
Viborg Kraftvarme har overtaget
geotermiprojektet. Men advokatredegørelsen vurderer ikke, at forhøjelsen
udgør et tab, som kan kræves erstattet af den tidligere ledelse i Viborg
Fjernvarme.
Forudsætningen for at indregne
omkostninger i den fremtidige
fjernvarmepris er, at det har været
nødvendige omkostninger til efterforskning. Udgifter til nødvendige
undersøgelser forud for etablering af
et geotermiprojekt er specifikt nævnt
i forarbejderne til varmeforsyningsloven. Og når Energitilsynet har godkendt de afholdte omkostninger, er
det advokatens vurdering, at forhøjelsen af varmeprisen ikke er et tab,
som kan kræves erstattet.
Advokat Carsten Fode understreger, at hans konklusioner alene er
baseret på det skriftlige materiale,
han har fået udleveret af Viborg
Fjernvarme, og at ingen personer har
haft lejlighed til at udtale sig. J

Hele redegørelsen kan ses på
Viborg Fjernvarmes hjemmeside
www.viborg-fjernvarme.dk

Hvor er vi? Asaa Billardklub
har 150 medlemmer hvoraf 100
er aktive på 20 turneringshold.
Dermed er det landets største
klub målt på antal turneringshold. Byen Asaa har omkring
1.000 indbyggere, så medlemmerne kommer fra hele
Østvendsyssel. Klubhuset er
450 m2 og har seks turneringsborde.

TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen
foto: Mick Anderson

Hvor meget varme bruger
Asaa Billardklub?
Da bordene havde elvarme,

Hvor længe har billard
bordene haft fjernvarme?
De seks billardborde blev
bygget om til fjernvarme i 2011.

Hvem leverer varmen?
Asaa Fjernvarme

Billardborde

er der fjernvarme

også her

Hvordan fungerer
varmesystemet?
Billardborde på topniveau har
elvarme som standardudstyr

havde klubben stort set intet
fjernvarmeforbrug, fordi de
afgav så megen varme, at de
fungerede som radiatorer. Det
årlige fjernvarmeforbrug er
derfor reelt stadig ukendt.

i form af en varmemåtte under bordets skifersten. 10-12
frivillige ombyggede på en
weekend selv bordene til fjernvarme. Systemet fungerer som
en slags gulvvarme under det
grønne klæde. Under klædet
er der en skiferplade og under
den en ramme. I den blev der
fræset plads ud til en 12 mm
fjernvarme-vandslange og

Fordelen ved fjernvarme?
Ofte er der mange folk i lokalerne, og indeklimaet er
blevet bedre. Ombygningen af
bordene har skabt fokus på in-

en aluminiumsplade. Pladen
fordeler varmen jævnt til hele
bordoverfladen. Der er temperaturstyring i hvert bord, og
den er sat på 27° C.

Kilde: Johnny Sort Jensen,
formand for Asaa Billardklub.

Et professionelt billardbord til
turneringsniveau vejer omkring
1,5 tons.

Bonus-information:
Ombygningen kostede 24.000
kroner. Kommunen støttede med
halvdelen, men eftersom billard
klubbens foreningstilskud er
baseret på klubbens omkostning
sparer kommunen også penge,
fordi tilskuddet nu er mindre.

Hvilken særlig betydning har
varme netop her?
Varme fjerner fugt fra bordets
overflade og sørger for, at ballerne ruller, som de skal. Det er et
must, når det drejer sig om billard
på turneringsniveau.

Største udfordring ved varme?
Eftersom elvarme er standard i
bordene, har der ikke været tekniske udfordringer. De ombyggede
borde fungerer også upåklageligt.

deklima og energiforbrug, blandt
andet ved at holde en lavere
temperatur end før. Derudover er
økonomien i fjernvarme væsentlig. Konverteringen giver en elbesparelse på 48 procent, svarende
til 17.000 kroner. Desuden sender
billardklubben som forening et
positivt signal om energibesparelser og grøn energi.

praksis

Papirfabrik

Entreprenørarbejdere er i fuldt sving
med at forbinde Skjern Papirfabrik med
byens fjernvarmenet, så fabrikkens
overskudsvarme fremover kan lune i
stuerne hos Skjerns fjernvarmekunder.
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holder
Skjern lun
Overskudsvarme fra Skjern Papirfabrik kommer fremover til at stå
for en stor del af fjernvarmen i den vestjyske by. Fabrikken har blandt
andet investeret i tre varmepumper og en akkumuleringstank. Både
fabrikken, fjernvarmen og miljøet har gavn af projektet.

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Bent Medvind Sørensen

S

ammenpressede bundter af gammelt papir tårner sig op i høje
stakke på lagerpladsen ved Skjern
Papirfabrik. Set fra afstand flyder farveindtrykkene sammen som en stor, broget
masse i hvide og grålige nuancer. Går man
tættere på, toner de enkelte stykker papir
frem som noget mere genkendeligt, der
engang har befundet sig ude i de danske
hjem. Reklamer, masser af lokale ugeaviser og sågar et eksemplar af den norske
avis, VG, kan skimtes i stakkene.
Det hele venter på at komme op på
transportbåndet og ind i fabrikken. Her
flås papiret i småstumper i en kæmpe
blender og blandes op med vand, inden
det forvandles til nyt pap og papir.
Et centralt led i den proces er tørringen
af papiret. Det er en temmelig energitung
proces, som foregår ved at lade papiret
rulle hen over en lang række cylinderformede valser, der varmes op med glohed
damp. Fra gårdspladsen er papirtørringen
synlig i form af en hvid damp over bygningen – en damp, der helt konkret er lig med
energi, der går til spilde. Men det ændrer
sig snart.
Elektrikere, smede og entreprenør
arbejdere knokler nemlig løs på at få
Skjerns fjernvarmesystem knyttet sammen
med papirfabrikken, så overskudsvarmen i
stedet kan udnyttes. Det arbejde involverer
bl.a. opførelsen af en central med tre nye
varmepumper og en akkumuleringstank.

– Vi bruger megen damp i vores papirproduktion og restvarmen er det ikke muligt
for os at bruge på fabrikken. Så den varme
har vi været nødt til at lukke ud i den fri
luft. Fjernvarmen er en mulighed for at
skabe nytte af den varme, fortæller Søren
Skærbæk, miljø- og energiansvarlig hos
Skjern Papirfabrik.

Tyvstartede på samarbejdet i 2010
Skjern Fjernvarme tog gerne imod invitationen til et samarbejde for at udnytte
spildvarmen på fabrikken. Faktisk har de
to parter med jævne mellemrum været
i dialog om mulighederne de seneste 20
års tid.
– Vi har ikke kunnet få enderne til at
nå sammen før nu. I dag giver ordningen
om energibesparelser nogle økonomiske
muligheder, der ikke tidligere har været til
stede, og det gør forskellen, fordi papirfabrikken kan sælge energibesparelsen på
markedet, forklarer Skjern Fjernvarmes
driftsleder, Heine Pedersen.
Første etape i samarbejdet mellem
fjernvarmeværket og papirfabrikken blev
gennemført i 2010, da papirfabrikken fik
sat en røggasveksler på kedelanlægget.
– Vi skulle bruge mere damp, og vi
skulle bruge den ved højere tryk. Installationen af den nye dampkedel med røggasveksler var en god anledning til at tage
en ny kontakt til fjernvarmeværket for at
se, om der kunne laves et samarbejde om
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Papirproduktion er forbundet med et stort energiforbrug, og snart vil det også komme byens fjernvarmeforbrugere
til gavn. Fabrikken og ledningsnettet kobles sammen, så overskudsvarmen kan udnyttes til fjernvarme.

at nyttiggøre den del, vi ikke selv kan bruge, fortæller Søren Skærbæk.
Projektet blev gennemført, og succesen gav
mod på mere. Det kommer der nu i form af det
nye projekt, der har en langt større skala.

Store mængder vanddamp
Papirfabrikkens spildvarme opstår som afkastluft fra tørreprocessen. Damp fra fabrikkens
egen kedel sendes ind i tørrecylindrene, og
der ventileres voldsomt imens. Der sendes
100.000 m3 vandmættet luft med en temperatur på 50˚ C ud i timen. Det er den varme luft,
der kan udnyttes til fjernvarme.
Der er blevet installeret en luft/vand-veksler, der kan overføre energien til en vandkreds.
Luften køles hermed ned til 30˚ C, og vandet
kondenserer ud af dampen. Heri ligger i øvrigt
en markant sidegevinst for papirfabrikken.
– Vandet kan genbruges frem for at fylde
frisk vand på. Jeg forventer, at vi kan spare
100 m3 vand i døgnet på denne måde. Det svarer til næsten et års forbrug i et almindeligt
parcelhus. Samtidig sender vi langt mindre
damp ud i den fri luft, og det reducerer vores
lugtgener, fordi lugt er bundet i fugten, som nu
reduceres markant, fortæller Søren Skærbæk.
Efter at varmen fra dampen er overført til
vandkredsen, skal temperaturen hæves til et
niveau, der passer som fremløbstemperatur på
fjernvarmenettet. Det sørger en ny varmepumpecentral for. Den opføres og ejes af papirfabrikken og består af tre parallelle ammoniakbaserede varmepumper. Som en del af pakken
er der også bygget en akkumuleringstank. Det
hele står på papirfabrikkens område.
For Skjern Fjernvarme betyder samarbejdet, at overskudsvarmen kommer ind som en
18
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markant bidragyder til varmeproduktionen. I
dag produceres cirka 62 procent af varmen på
værkets naturgasfyrede kraftvarmeværk, 30
procent på en træpillekedel og 8 procent kommer fra papirfabrikkens røggasveksler.
– Fremover vil omkring halvdelen af vores
varme komme fra papirfabrikken, mens kraftvarmeværket og træpillekedlen deles ligeligt
om resten. Det er en stor omvæltning, siger
Heine Pedersen.
Miljøgevinsten i at udnytte overskudsvarmen kan, ifølge Heine Pedersen og Søren Skærbæk, beregnes til omkring 6.000 tons CO2 om
året.

Fjernvarmeværket har kontrollen
Overskudsvarmen fra papirfabrikken kommer
på mange måder til at træde ind i Skjern Fjernvarmes dagligdag som et ekstra varmeanlæg.
Det bliver fjernvarmeværket, der via sit eget
SRO-anlæg kommer til at styre fremløbstemperaturen og flowet. Dermed kan varmeværket
selv styre, om overskudsvarmen skal danne
grundlast eller supplere værkets øvrige varmeproduktion.
Dette setup er vigtigt for Skjern Fjernvarme,
der ønsker en høj grad af kontrol over varmeproduktionen, selvom den lægges i hænderne
på andre.
– Det har da trukket i negativ retning, at vi
fremover ikke selv producerer en markant del
af vores varme, for vi vil gerne undgå at ende
som en distributionscentral. Men vi synes, vi
har skabt en fin løsning, og vi forventer tilmed
at blive enige om en aftale, der indebærer, at vi
får opgaven med at drive og servicere anlægget.
Vi er utrolig glade for, at papirfabrikken vil vise
os den tillid. Det er den type arbejde, vi laver til
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Fabrikkens store tørreanlæg giver store mængder afkastvarme, der kan overføres til fjernvarme
systemet i stedet for blot at blive lukket ud af bygningen som damp.

daglig, så det giver god mening. Så kan fabrikken
koncentrere sig om at producere papir, konstaterer Heine Pedersen med et smil.

God dialog er afgørende
Hverken Heine Pedersen eller Søren Skærbæk
lægger skjul på, at det har været en fordel for
dialogen mellem parterne, at sidstnævnte selv
har en fortid inden for fjernvarmebranchen. Dermed har Søren Skærbæk haft nemmere ved at
se mulighederne i et samarbejde med det lokale
varmeværk, end så mange andre formentlig ville
have haft.
Derudover er begge parter enige om, at en
åben og ærlig dialog har været afgørende for, at
projektet er kommet i stand. Også selvom det lyder som en floskel fra den øverste klicheskuffe.
– Begge parter skal have noget ud af det.
Derfor nytter det ikke noget, at man sidder og
skjuler informationer. Der må være fuld åbenhed
omkring økonomien og tillid til, at begge parter
vil give og tage. Kortene skal altså bare på bordet, mener Heine Pedersen.
Søren Skærbæk anerkender, at hans kendskab til fjernvarme har givet ham et vidensmæssigt forspring. Derudover har hans arbejdsgiver
givet ham den nødvendige tid til at gennemarbejde projektet. For Søren Skærbæk er ikke i
tvivl om, at mange industrivirksomheders manglende viden om mulighederne for at udnytte
overskudsvarme er en forhindring. Reglerne er
mange og uoverskuelige.
– Det er en barriere, at reglerne om overskudsvarme er forholdsvis komplicerede. Jeg vil
helt klart vurdere, at nogle virksomheder slet
ikke kan overskue at gå i gang og dykke dybt
nok ned i stoffet til at få skabt klarhed over mulighederne.

Søren Skærbæk glæder sig over, at projektet i
Skjern nu er ved at blive gennemført og mener,
det har en god signalværdi.
– Jeg synes, virksomheden sender et fantastisk signal til medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og lokalområdet ved at investere
så kraftigt i noget, som ikke direkte har at gøre
med produktionen af papir. Det viser en tiltro
til, at vi er en sund virksomhed. Men det er da en
stor investering, som er forbundet med en risiko.
Vi håber på en tilbagebetalingstid på 4-5 år, men
nu må vi se. J

Papirfabrikken
og fjernvarmen
ɟɟ Skjern Papirfabrik blev grundlagt i 1965 og
producerer primært papir til tissue-og emballageindustrien, eksempelvis den lille paprulle i
midten af toiletpapir. Fabrikken arbejder med
genbrugspapir og er i gang i døgndrift 349 dage
om året, hvor der produceres 62.000 tons papir.
Virksomheden har 72 ansatte og omsatte sidste år for 206 millioner kroner med et overskud
på 12 millioner kroner.
ɟɟ Papirfabrikken har investeret omkring 21 millioner i overskudsvarmeprojektet i form af varmepumper, vekslere, akkumuleringstank m.v.
ɟɟ Skjern Fjernvarme har godt 3.100 forbrugere,
som forsynes med fjernvarme fra tre centraler
– samt nu også via overskudsvarme fra papirfabrikken. Varmeværket blev grundlagt i 1950.
ɟɟ Varmeværket har investeret cirka fire millioner
i overskudsvarmeprojektet, primært i form af
en fjernvarmeledning. Ledningen kan samtidig
forsyne en del af byen, hvor der forventes at
komme nye udstykninger i de kommende år.
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Halmen bliver
til grøn gas
Forgasning af halm og andre typer biomasse kan blive en vigtig metode til at
få biomassen ind på de centrale kraftværker. Et demonstrationsanlæg på
Asnæsværket er taget i brug, og det kan forgasse biomasse ved lave temperaturer.
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Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Dong Energy

D

anmarks største kraftværk, Asnæsværket, ligger ud til den nordvestsjællandske kyst i udkanten af Kalundborg. Der
er tre porte ind til området, og når man er sluppet forbi portvagten, virker området uoverskueligt. Her er hajtænder, fodgængerovergange
og hastighedstavler ved de små veje, der fører
rundt blandt virvaret af små og store bygninger.
Fra porten går turen forbi de enorme kraftværksblokke og helt ned i den bagerste del af
området. Få meter fra de store dynger af kul er
der opført et nyt anlæg, der ganske vist blegner
gevaldigt i størrelse ved siden af nabobygningen med fire af værkets fem kulfyrede kraftværksblokke – men som i fremtidsperspektiv
nemt kan gøre sig gældende.
Der er nemlig tale om et anlæg, der kan forgasse alverdens typer biomasse. Teknologien
kaldes Pyroneer og den kan, ifølge Dong Energy,
revolutionere brugen af biomasse på store
kraftværker, netop fordi den kan omdanne genstridige biomassetyper til grøn gas, der kan bruges som brændsel ved siden af de kul, der i dag
er det primære brændsel på store kraftværker.
Både i Danmark og mange steder i udlandet.

Forgasningens kunst
Pyroneer-anlægget ligner enhver energiingeniørs drøm. Et væld af rustfrie rør snørkler sig
på kryds og tværs mellem hinanden, og rundt

omkring sidder måleudstyr, der overvåger alle
aspekter af forgasningen.
Det er ambitionen, at anlægget kan give
forgasningen sit gennembrud som en teknologi, der både kan spille en rolle i det danske
energisystem og blive en ny energiteknologisk
eksportsucces.
– Forgasning er interessant af mange
årsager, blandt andet fordi vi potentielt kan
udnytte mange flere typer biomasse i energiproduktionen, end vi gør i dag. Desuden er det
attraktivt at få energien på gasform frem for
blot at sætte ild til brændslet. Det giver flere
anvendelsesmuligheder, fordi gas kan lagres
og flyttes, fortæller projektleder i Dong Energy,
Anders Boisen, der har ansvaret for Pyroneeranlægget.
Når det har vist sig svært at give forgasning
et bredt gennembrud, er det langt fra kun af
tekniske årsager. Anders Boisen fremhæver snarere manglende økonomiske incitamenter som
grunden. Det har ganske enkelt været nemmere
og billigere at lade brændslerne gå op i flammer.
Den grønne dagsorden er ny, og det samme er
en række økonomiske støttemuligheder, der
kan hjælpe såvel biogas som forgasning på vej.

Lav temperatur er nøglen
Forgasning vil grundlæggende sige, at man opvarmer biomassen i et iltfattigt kammer under

Det syner ikke af meget ved siden af de enorme
kraftværksblokke, men Pyroneer-anlægget har
potentiale til at gøre en kæmpe forskel ved at
sende forgasset biomasse ind på kraftværket.
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bestemte trykforhold. Det sikrer, at der ikke opstår flammer, men at gasserne i stedet ”ulmer”
ud af biomassen.
Brændslet kan foreløbig fyres ind i Pyroneeranlægget to steder. En silo kan rumme sammenpressede halmpiller, mens færdigsnittet
halm modtages via en lille port med et tilknyttet
transportbånd. Anlægget har allerede bevist, at
det kan køre med forgasning af halm – senere
er det planen, at det skal testes igennem med et
væld af forskellige andre typer biomasse. Også
de våde og besværlige typer biomasse som spildevandsslam og industrielt affald.
I forgasningskammerets bund ligger et lag
varmt sand, der holdes flydende. Brændslet
kommer ind oven på sandet, hvor det forgasser.
Gas med partikler frigives og siver ovenud. Gassen passerer gennem to cykloner, inden den kan
sendes ind på kraftværket og brændes af i en af
værkets kulkedler.
Fidusen ved anlægget er, at der er bygget en
koksreaktor ind i systemet mellem de to cykloner. Partikler, der ikke er forgasset helt færdige,
daler efter turen i den første cyklon ned i koksreaktoren, hvor de forgasses færdige. Når partiklerne er helt forgassede, passerer de videre
til den anden cyklon. Her skilles asken fra, inden
gassen sendes til kedlen for at blive brændt af.

Styr på næringssaltene
Der er flere årsager til, at Pyroneer forgasningsteknologien kan få sit gennembrud. De
to vigtigste er temperaturen og brugen af en
koksreaktor.
– Vores succes med dette anlæg handler især
om, at vi har fået forgasningen til at virke ved
en meget lav temperatur. Hvor der normalt forgasses ved 850-950° C bruger vi blot 650-750° C,
oplyser Anders Boisen.
Det er nemlig sådan, at hvis biomasse forgasses eller brændes ved høje temperaturer, bliver
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næringssaltene omdannet til gasform. Det
giver korrosionsproblemer i kedlerne, og det er
blandt andet derfor, der er en begrænsning for,
hvor meget biomasse der kan fyres direkte ind
sammen med kul i kraftværkerne.
– Men ved den lave temperatur holdes næringssaltene i fast form, og det betyder, at de
bliver i asken, så de kan komme tilbage og gøre
gavn på markerne. Samtidig slipper vi for problemer med korrosion, forklarer Anders Boisen.
Han tilføjer, at det er kombinationen af den
lave temperatur og brugen af en koksreaktor,
der samlet set skal gøre Pyroneer-anlægget til
en succeshistorie. Hvis biomasse skal brændes
af sammen med kul, er det en fordel, at det
sker i gasform, fordi asken fra biomassen så er
skilt fra inden samfyringen. Brændes biomassen direkte sammen med kul, blandes aske fra
biomasse med kullets aske. Sker det, kan den
ikke genbruges på markerne, samtidig med at
asken fra kullene også forringes. Kommer der
for meget biomasseaske i, kan den ikke længere
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Længe undervejs
ɟɟ Pyroneer-anlæggets teknologi har været undervejs siden
1996. Dens far var DTU-ingeniør Peder Stoholm og hans idé fik
ved sin fødsel det lange navn ”Lav-Temperatur Cirkulerende
Fluid Bed”, LT-CFB.
ɟɟ Først byggede han i 1999 et 50 KW-anlæg, der blev efterfulgt
af et anlæg på 500 KW i 2003. I 2007 blev der bygget et 100 KWanlæg, der kunne håndtere flere typer brændsler og dermed
testede forgasningsteknologien yderligere. Disse tre anlæg
blev opført på DTU.
ɟɟ I 2009 overtog Dong Energy teknologien og har udviklet videre
på den, kulminerende med det 6 MW anlæg, der nu er opført
på Asnæsværket. Samtidig fik projektet det mere mundrette
navn, Pyroneer.
ɟɟ Teknologien har gennem årene fået støtte fra Energistyrelsen
og fra Energinet.dk.

genbruges i eksempelvis asfalt eller cement.
Fordelene ved forgasningen handler ifølge
Anders Boisen dog også om, at virkningsgraden er meget høj – 95 procent. Sammenlignes
med biogasproduktion, er virkningsgraden
på omsætningen af kulstof her omkring 50.
Der kan altså hentes meget mere energi ud af
nogle typer biomasse, hvis den forgasses.

Renere gas er næste skridt
I første omgang er den gas, der kommer ud af
Pyroneer-anlægget kun velegnet til at brænde
af sammen med kullene i Asnæsværket. Gassen er temmelig tjæreholdig, og det kan kulkedlerne håndtere, mens rene naturgasanlæg
ville få maden galt i halsen, hvis man forsøgte
at fodre dem med Pyroneer-gas.
– Næste skridt er at rense gassen så fri for
partikler, som vi kan, så vi eksempelvis kan
bruge den direkte i gasfyrede anlæg. Potentielt
kan gassen derefter også raffineres yderligere
og sendes ud i gasnettet eller endda lagres og

bruges i transportsektoren, fastslår Anders Boisen.
Han tilføjer, at det primært handler om at udvikle
bedre filtre og om at omforme tjæregas til andre
mere venligtsindede gasarter.
Anders Boisen pointerer dog, at disse drømme
kan have en forholdsvis lang tidshorisont, før de
går i opfyldelse. Nærmere står ambitionen om et
egentlig fuldskalaanlæg, der beviser teknologien
i fuldt flor.
– Målet er at bygge et anlæg på 50 MW. Der er
absolut udfordringer i det, men vi har meget stor
tiltro til, at teknologien kan fungere i fuld skala.
Begrænsningen ligger snarere i, hvilken radius
man vil indsamle biomasse fra for at få nok til at
drive anlægget. Grundlæggende har vi enorm tiltro til denne teknologi og har også allerede mærket interesse fra udlandet, siger Anders Boisen.
Går alt som forventet, kan portvagten godt
forberede sig på, at der ganske ofte vil komme
besøgende, der skal vises vej til Asnæsværkets
bagerste hjørne, hvor den nye teknologi gemmer
sig. J
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Min dag
Magdalena S. Bogucki
30 år · Bogholder · Aabenraa-Rødekro
Fjernvarme · 3 år i stillingen
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
FOTO: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk

Det første jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at
sige godmorgen til mine kolleger. Vi drikker en kop kaffe
sammen og får en snak om dagens opgaver, før vi går i
gang med arbejdet.

Jeg kunne godt tænke mig, at min arbejdsdag var
lige sådan, som den er. Jeg er glad for mit job og mine
kolleger Hvis mine dage fortsætter sådan her, er det
fantastisk.

Mit arbejde består i at bogføre, lave regnskaber, lave
præsentationer for værket, foretage indberetninger
til Energitilsynet, Danmarks Statistik og hvem vi ellers
indberetter til. Jeg opretter også nye forbrugere og
arbejder med verificering af CO2-kvoter. Det er også
en del af mit arbejde at følge med i, hvilke nye regler,
der kommer. Lige nu er vi for eksempel ved at lave en
overvågningsplan for CO2-kvoter, så det er jeg i gang med
lige nu.

Det sidste jeg gør, før jeg går hver dag, er at afslutte
det, jeg er i gang med. Og så rydder jeg op, så det ser
pænt ud på mit kontor, når jeg møder næste dag. Har
jeg noget som skal videregives til mine kolleger, bliver
det også gjort inden jeg går hjem.

Mine vigtigste opgaver er regnskaber og CO2-kvoter.
Mine tætteste kolleger er Helen Schultz og Hanne Jepsen
Sørensen. Vi sidder i bogholderiet sammen og hjælper
altid hinanden, når der er brug for det. Når det er noget
med CO2-kvoter, er det min direktør, Peter Sørensen, jeg
arbejder sammen med.
Jeg spiser min frokost i kantinen sammen med alle mine
kolleger. Vi lægger vægt på at have den halve time, hvor vi
spiser sammen og får snakket med hinanden. Har vi travlt
i afdelingen, venter vi på hinanden, så der ikke er en, der
skal sidde og spise alene.
Jeg er gladest for mit arbejde hver eneste dag. Det er
fantastisk at stå op om morgenen og komme hen på
arbejde. Jeg har altid godt kunnet lide at arbejde med
tal, og det her er mit drømmejob. Vi har det også godt
sammen og sørger for at lave noget socialt, hvor alle er
med, så vi ikke ender med at være delt op i forskellige
grupper.
Der er mest pres på til årskørslen. Når alle målere er
aflæst, skal vi kontrollere alle målinger for at se, om der
er afvigelser, og tage stilling til, om der er nogen, der skal
udskiftes. Det giver travlhed, men vi er gode til supplere
hinanden.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi det er
en branche, hvor alle hjælper hinanden. Der er et stort
fællesskab og tradition for samarbejde. Der er altid en,
som man møder på et kursus, som man lige kan ringe til.
Og der er altid nogen, der gør tingene på en anden måde,
som man kan lære noget af.
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Standardkontoplanen:
Nye konti til bogføring af
over- og underdækning
Værkerne skal oprette nye konti i standardkontoplanen for at kunne bogføre
over- og underdækninger samt indskudt kapital og opsparet overskud, der
ikke kan udloddes.
Tekst: Økonomisk konsulent Birgitte V. Faaborg, Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk

Regnskaber Som omtalt i Fjernvarmen nr. 7/8 2012 har Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen) i et notat fra 2011
tilkendegivet, hvordan over- og underdækninger samt indskudt kapital
og opsparet overskud bør indregnes
i årsrapporten. Der er herved taget
stilling til den regnskabsmæssige
behandling af over-/underdækninger
samt indskudt kapital og opsparet
overskud, der ikke kan udloddes, ved
opstilling af årsrapporten efter årsregnskabsloven. For værkerne kræver
det, at der oprettes nye konti i deres
kontoplan, som tager højde for de
pågældende posteringer.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at
varmeforsyningsvirksomheder som
kontoramme anvender den standardkontoplan, der er udarbejdet til
branchen. Formålet med standardkontoplanen er bl.a., at fjernvarmeværkerne skal aflægge et informativt
eksternt regnskab, som opfylder de

grundlæggende regnskabsregler i
årsregnskabsloven. Desuden er et
væsentligt formål at sikre et ensartet
grundlag ved benchmarking.

Over- eller underdækning
Efter retningslinjerne i Erhvervsstyrelsens notat skal en over- eller
underdækning vises som en korrektionspost til nettoomsætningen eller i
en note til nettoomsætningen. I standardkontoplanen vil dette betyde,
at der under nettoomsætningen skal
oprettes to konti.
Den reguleringsmæssige over-/
underdækning fremkommer ved
regnskabsårets afslutning som differencen mellem de samlede acontoopkrævninger efter regulering for
årets reelle forbrug og årets faktiske
omkostninger.
I balancen skal en overdækning
indregnes som en gæld til forbrugerne, medmindre der er uvished om
størrelsen eller forfaldstidspunktet. I

Kontonavn

Kontotype

Nettoomsætning

Overskrift

Kundegruppe 1

Overskrift

Reguleringsmæssig over-/underdækning

Posteringskonto

Kundegruppe 2

Overskrift

Reguleringsmæssig over-/underdækning

Posteringskonto

Kontonummer

111820

119820

Tabel 1: Ændring til standardkontoplanen – Resultatopgørelsen.

Kontonavn

Kontotype

Tilgodehavender fra salg

Overskrift

Reguleringsmæssig underdækning

Posteringskonto

Leverandører af varer og tjensteydelser

Overskrift

Reguleringsmæssig overdækning

Posteringskonto

Tabel 2: Ændring til standardkontoplanen – Balancen.

Kontonummer

654500

850500

så fald bør overdækningen vises som
en hensat forpligtelse. En underdækning er udtryk for et tilgodehavende
hos forbrugerne og konteres derfor
under omsætningsaktiverne.
For at kunne medtage over- eller
underdækningen i balancen efter
årsregnskabslovens bestemmelser
er det væsentligt, at der er et lovmæssigt grundlag for dispositionen.
Ifølge notatet fra Erhvervsstyrelsen
skal dette findes i årsregnskabslovens § 33:
”Et aktiv skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
virksomheden, og aktivets værdi kan
måles pålideligt…
Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil fragå virksomheden, og
forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Stk. 3. Ved indregning og måling
af aktiver og forpligtelser skal der tages hensyn til alle forhold, herunder
forudsigelige risici og tab, der fremkommer inden det tidspunkt, hvor
årsrapporten udarbejdes, og som bekræfter eller afkræfter forhold, som
er opstået senest på balancedagen.”
Erhvervsstyrelsen finder, med
udgangspunkt i reglerne i bl.a.
varmeforsyningsloven, at der er en
forpligtelse for varmeforsyningsvirksomheder til at regulere over- eller underdækning i taksterne. Som
konsekvens heraf mener Erhvervsstyrelsen, at det pågældende tilgodehavende eller den pågældende gældsforpligtelse skal vises i årsrapporten.

Indskudskapital
I varmeforsyningsloven opereres
der med begrebet indskudskapital,
som er udtryk for en kapital, der ikke
skal tilbagebetales til forbrugerne,
Fjernvarmen · nr. 11 · november 2012
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men som heller ikke kan udloddes til
ejerne. I notatet fra Erhvervsstyrelsen
lægger styrelsen vægt på, at indskudskapitalen ikke er udtryk for nogen forpligtelse, men i stedet må anses for en
bunden reserve under egenkapitalen.
Af hensyn til det ”retvisende billede” er
det vigtigt, at brugerne af årsrapporten gøres opmærksom på, at der er tale
om en lovbestemt bunden reserve.
Standardkontoplanen tager allerede højde for, at varmevirksomheder
er omfattet af varmeforsyningslovens
hvile-i-sig-selv princip, og derfor ikke
kan oparbejde nogen egenkapital ud
over den af ejerkredsen/andelshaverne indskudte kapital. Under egenkapitalen er således lavet en opdeling
i indskudskapital, henlæggelser efter
varmeforsyningsloven og akkumuleret driftsresultat.
Definitionen af begrebet ”indskudskapital” er ikke klart formuleret
i varmeforsyningsloven. Derfor bad
Energitilsynet på et tidspunkt kammeradvokaten om en udtalelse om fri
og bunden egenkapital efter varmeforsyningsloven. Konklusionen blev,
at bunden egenkapital er udtryk for
en kapital, der enten skal forblive i
selskabet eller tilbageføres til forbrugerne. Modsætningsvis er den fri
egenkapital udtryk for en kapital, der
er til selskabets fri disposition.
Ifølge udtalelsen kan følgende beløb regnes til den fri egenkapital:
ɟɟ Egenkapital opsamlet før prisreguleringens ikrafttræden pr. 1.
marts 1981, herunder også kapital

opsamlet over priserne før dette
tidspunkt.
ɟɟ Indskud/forhøjelser af selskabskapitalen efter prisreguleringens
ikrafttræden.
ɟɟ Forrentning af indskudskapital,
som stadig er indestående i selskabet. Det forudsættes, at forrentningen er lovligt opnået ved Energitilsynets tiltræden.
I årsrapporten bør indskudskapital, der
ikke skal tilbageføres til forbrugerne,
præsenteres som ”overskud, der i henhold til særlovgivning ikke kan udloddes”. Med afsæt i samme argumentation
kan henlæggelser efter varmeforsyningsloven præsenteres i årsrapporten
som en selvstændig post benævnt ”henlæggelser til fremtidige investeringer i
henhold til særlovgivning”.

Retningslinjerne bør følges
Som tidligere nævnt er retningslinjerne
fra Erhvervsstyrelsen ikke bindende,
men alene en måde at løse problemet
med præsentationen i årsrapporten af
de særlige regnskabsmæssige problemstillinger på, som forsyningsvirksomheders særlovgivning giver anledning til.
I fremtiden må notatets anbefalinger
forventes at være god regnskabsskik
for varmeforsyningsvirksomheder.
Med notatet får forsyningsselskaberne
således en løsningsmodel for, hvordan
de kan opstille og redegøre for nogle
af de regulatoriske forhold, som forsyningsvirksomheder er underlagt efter
særlovgivningen.

Det er regnskabsudarbejderen, der
skal anvende den vejledende model for
opstilling af årsrapporten, og i mange
tilfælde vil dette være revisorerne for
varmeforsyningsvirksomhederne,
idet det oftest er revisorerne, der
udarbejder årsrapporten. Derimod er
det de enkelte varmeværker, som har
ansvaret for, at deres kontoplan er opdateret med de nye konti i henhold til
denne artikel. Dansk Fjernvarme kan
kun anbefale, at varmeværkerne følger
anvisningerne fra Erhvervsstyrelsen.
Dels af hensyn til det videre arbejde
med benchmarking, dels for at skabe
et fælles grundlag for indberetning af
regnskabsdata til både Energitilsynet
og Dansk Fjernvarme.
Afslutningsvis skal det præciseres,
at standardkontoplanen er udarbejdet
efter et overordnet princip om, at varmeforsyningsvirksomheder aflægger
deres årsrapport i henhold til de driftsøkonomiske principper ifølge årsregnskabsloven. I forlængelse heraf gælder
for alle varmeforsyningsvirksomheder,
at de skal udarbejde en prisberegning
efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser.
For at tage højde for forskellene
mellem regnskabsbestemmelserne i
årsregnskabsloven og i varmeforsyningsloven har standardkontoplanen
et afsnit om prisberegning, der giver
mulighed for at bogføre de nødvendige
korrektioner, der viser overgangen
mellem resultatet ifølge årsrapporten
og over- eller underdækningen ifølge
prisregnskabet. 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

NIRAS’ ydelser dækker samtlige områder indenfor planlægning, design, udbygning og
overvågning af energi- og produktionsanlæg.
Med realtidsmodeller sikrer vi temperaturoptimering og mærkbare energibesparelser.
NIRAS A/S

166x84_Fjernvarmen_11_2012_LRO_VIG.indd 1

26

Fjernvarmen · nr. 11 · november 2012

www.niras.dk

09-10-2012 14:58:19

Solvarme – skal planlægges nu
Det er nu varmeværket skal i gang med
planlægningen af det nye solvarmeanlæg,
såfremt det skal være klar til drift i 2013.
DFP er varmeværkets støtte – også når
der skal planlægges og projekteres nye
solvarmeanlæg.
Vil du vide mere så kontakt os på
tlf. 76 30 80 00

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

www.dfp.dk

Er jeres anlæg sikret
ved strømudfald?
Som importør af generatorer og nødtrømsanlæg fra verdens førende producent, kan vi tilbyde komplette anlæg med automatisk opstart,
der overtager elforsyningen ved netsvigt.
Vi tilbyder fast 24/7 service, bindende servicekontrakter og betjening af erfarne serviceteknikere.
Kontakt Ole Pilgaard på dir. tel. 76 11 43 33
eller mobil 20 47 22 47

Cummins
generatorer
Fra 22 til 3000 kVA

Granly Diesel A/S

Hovedvejen 233 B, Osted - 4320 Lejre
Fiskerihavnsgade 34 - 6700 Esbjerg
Tlf. 46 42 35 50 - Fax 46 42 30 50 - www.granlydiesel.com

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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Guide til solvarme i
fjernvarmesystemer
– sådan kommer du i gang!

Er du interesseret i mulighederne for at lade solen producere fjernvarme, men ved
du ikke, hvor du skal ende eller begynde? Nu findes der en række faktaark, som
beskriver hvert skridt i etableringsfasen og teknologien bag den ”grønne varme”.
Tekst: Civilingeniør Daniel Trier, PlanEnergi dt@planenergi.dk

Solvarme I de seneste tre år har eksperter fra seks forskellige europæiske
lande arbejdet sammen i det nyligt
afsluttede EU-projekt, SDHtake-off,
som havde til formål at udvide kendskabet til solvarme i forbindelse med
fjernvarmesystemer rundt omkring
i Europa. SDH står for Solar District
Heating (på dansk ”sol-fjernvarme”) –
altså solvarmeanlæg, der er koblet til
et fjernvarmenet.

Fact sheets guider hele vejen
I forbindelse med dette projekt er
der udviklet en række faktaark (fact
sheets), som beskriver hele forløbet
i forbindelse med realiseringen af et
solvarmeanlæg. Målet med disse faktaark er at informere interessenter i
fjernvarmebranchen om teknologien
og gøre det mere overskueligt for
fjernvarmeselskaber at inkludere solvarme som en del af forsyningen. Alle
delprocesser er inkluderet, således
at man som ny aktør på solvarmeområdet er sikker på at få indsamlet alle
nødvendige informationer og ved,
hvordan man kommer godt i gang.
Faktaarkenes emner dækker både
de tekniske komponenter og de planlægningsmæssige overvejelser, der
er vigtige i et sol-fjernvarmeprojekt.
Indholdet strækker sig således over
følgende hovedpunkter:
1. De indledende overvejelser, dvs. om
et solvarmeanlæg overhovedet er
realistisk for den givne lokalitet iht.
tilgængeligt areal, solindstråling,
øvrige brændsler i systemet osv.
2. Hvilke forholdsregler man skal
tage i forbindelse med at indhente
tilladelser, lave udbud og kontrakter m.m.
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3. Hvad man skal huske før og under
byggefasen.
4. Hvilket måleudstyr der anbefales
for at kunne overvåge anlægget
og kontrollere ydelsen, når det er
i drift.
5. De forskellige systemkonfigurationsmuligheder og styringsstrategier.
6. Den tekniske beskrivelse af de enkelte komponenter og deres betydning for solvarmeanlægget.
I boksen ses den nuværende liste
over faktaark. De kan alle frit downloades på hjemmesiden www.solardistrict-heating.eu/factsheets. Hvert
faktaark bekriver kort og præcist et
enkelt emne på nogle få sider, og man
kan således nemt udvælge information om netop det fokusområde, man
vil vide mere om. Ønsker man i stedet
alle faktaark i én fil, kan man også
downloade dem samlet.

Udviklingen fortsætter
SDHtake-off-projektet viste, at der er
stor interesse for solvarme i Europa,
og et særligt fokus har der været på
den danske udvikling i både antal
og størrelse af solvarmeanlæg i stor
skala. Projektets succes betød, at
man allerede inden projektperiodens
udløb besluttede at ansøge om et
opfølgende projekt for at fortsætte
udbredelsen af sol-fjernvarmeteknologien i endnu flere europæiske
lande. Derfor startede der i juli måned i år et nyt treårigt projekt kaldet
SDHplus. I dette projekt er antallet af
deltagerlande fordoblet, og hjemmesiden www.solar-district-heating.eu
er oversat til endnu flere sprog (den
findes naturligvis også på dansk). I

forbindelse med projektet afholdes
en række workshopper, hvor projektudviklere kan mødes og udveksle
erfaringer og få hjælp til, hvordan de
kan komme videre med deres solvarmeidéer. På hjemmesiden annonceres
løbende nyheder og events inden for
sol-fjernvarme i Danmark og resten
af Europa. Desuden etableres der en
helpdesk for hvert medlemsland, for
at man kan stille spørgsmål om både
nationale og internationale forhold
og få svar på sit eget sprog.

Case study-deltagere søges
I forbindelse med SDHplus-projektet
er der planer om at udvide antallet
af faktaark. Forslag til emner, der
bør belyses, modtages gerne via
hjemmesidens kontaktoplysninger.
Desuden er der planlagt case studies
i hvert af deltagerlandene, hvor nogle
konkrete eksempler på nyetablerede
fjernvarmenet (eller udbygninger af
eksisterende net) skal undersøges i
forhold til mulighederne for at etablere solvarme. Man støder til tider på
argumentet om, at nyere bygningers
lavere energibehov betyder, at en
fjernvarmeforsyning ikke er rentabel.
Men ud fra en solvarmemæssig betragtning vil den lavere temperatur
i et moderne lavtemperatur-fjernvarmenet medføre et relativt øget
udbytte af solfangerne, fordi den
lavere temperatur betyder et lavere
varmetab fra solfangerne og dermed
en højere virkningsgrad. Derudover
står varmtvandsforbruget for en
større andel af det samlede forbrug
i lavenergiboliger, hvilket gør varmebehovet mindre sæsonbetonet. Dette
er en fordel for dimensioneringen af
solvarmeanlægget. Der er således

ny viden

ikke grund til at opgive hverken fjernvarme eller solvarme på forhånd,
selvom der er tale om et boligområde
med nye lavenergihuse. Læsere i

Faktaark
I forbindelse med et stort europæisk
solvarmeprojekt er der udviklet
en række faktaark, der (på engelsk)
kan hentes på www.solar-districtheating.eu/factsheets. Herunder
ses en oversigt over faktaarkene,
der samlet beskriver hele forløbet i
forbindelse med realiseringen af et
solvarmeanlæg.
Introduction to SDH:
ɟɟ Overview of SDH implementation
steps
Preliminary investigations:
ɟɟ Solar heat combined with other
fuels
ɟɟ Where to place the solar

områder uden fjernvarme, som er
interesserede i at være med i et case
study og dermed få undersøgt mulighederne for en sol-fjernvarmeløs-

collectors
ɟɟ Questionnaire for SDH site
assessment
ɟɟ Feasibility study
ɟɟ Ownership and financing
Permissions, tendering,
contracts & guarantees:
ɟɟ Permissions from authorities
ɟɟ Tendering and contracts
ɟɟ Performance guarantees
ɟɟ
Implementation:
ɟɟ Supervision of construction
and commissioning
ɟɟ Monitoring

ning, kan henvende sig til PlanEnergi
(skriv til planenergi@planenergi.dk
eller se www.planenergi.dk). J

ɟɟ Decentral integration of ST
energy in DH network
ɟɟ Control strategies
Components:
ɟɟ Solar collectors
ɟɟ Storage
ɟɟ Pipes & pumps
ɟɟ Heat exchanger
Precautions:
ɟɟ Temperature variations
ɟɟ Safety equipment

System:
ɟɟ Interaction between SDH plant
and DH network

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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Varmeprisstatistik 2012
Årets prisstatistik viser en fortsættelse af tendensen fra sidste år.
Fjernvarmeprisen for et standardhus er steget, men fjernvarmen er
fortsat konkurrencedygtig for langt de fleste danskere.
Tekst: Afdelingsleder John Tang, Dansk Fjernvarme jt@danskfjernvarme.dk

Statistik Dansk Fjernvarme har i lighed med tidligere år undersøgt fjernvarmeprisen. Undersøgelsen viser, at
den gennemsnitlige fjernvarmepris
for et standardenfamiliehus på 130 m2
med et varmeforbrug på 18,1 MWh/år
stiger. Varmeprisudviklingen i 2012 er
dermed en fortsættelse af udviklingen
fra 2011.
Ud af 376 deltagende fjernvarmeselskaber er der 106 selskaber, som i
øjeblikket ikke er konkurrencedygtige
over for individuel opvarmning med
naturgas svarende til cirka 28 % af værkerne. Det er flere værker i forhold til
2011, hvor det tilsvarende tal var 15 %.
Det er primært naturgasfyrede værker,
som ikke er konkurrencedygtige over
for individuel opvarmning med naturgas. Der er seks varmeværker, der har
en varmepris, som ikke er konkurrencedygtig over for individuel opvarmning med fyringsolie. Det er samme

antal som ved sidste undersøgelse.
Undersøgelsen gælder kun for
standardhuset. Hvis for eksempel
forbruget er højere end de 18,1 MWh/
år, bliver konkurrenceforholdet for
fjernvarme forbedret, idet det faste
bidrag udgør en relativt mindre del af
varmeprisen, og omvendt hvis varmeforbruget er lavere.

Stigende priser hos de fleste
Varmeprisstatistikken for 2012 viser, at
varmeprisen gennemsnitligt er steget
med 434 kr. for et standardparcelhus
på 130 m2 (18,1 MWh) i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige varmepris
er 15.898 kr./hus. Tages der højde for
fjernvarmeværkernes størrelse ved beregning af et vægtet gennemsnit, er der
tale om en stigning i 578 kr. til 13.648
kr./hus i forhold til sidste år.
Forskellen på stigningen i det
simple gennemsnit og i det vægtede

Varmepriser inkl. moms for 2012
Varmepriser 376 værker (18,1 MWh 130 m2 standardhus)
Varmepris incl.moms
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Figur 1: De 376 deltagende værker ses rangeret fra billigste til dyreste værk (gul
kurve). Til sammenligning med fyringsolie er den gennemsnitlige vægtede fjern
varmepris 13.846 kr./år lavere end oliefyr.

Varmepriser inkl. moms 2012
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Figur 2. Figuren viser de deltagende værker fordelt på kategori. Det er især kraft
varme-barmarksanlæg, der har problemer med manglende konkurrenceevne
over for individuelle naturgasfyr.
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gennemsnit betyder, at prisen på de
store fjernvarmeværker stiger mere
end på de små.
Sammenfattende stiger varmeprisen for de fleste fjernvarmeværker
uanset brændsel, og uanset om der
er tale om små eller store værker.
Eneste undtagelse er flisbaserede
kraftvarmeværker og biogasbaserede
barmarksværker. Det ser dermed ud
til, at det øgede elproduktionstilskud
også slår igennem på varmeprisen på
biogasværkerne.
Figur 1, ”Varmepriser inkl. moms for
2012”, viser alle 376 deltagende værker
rangeret fra billigste til dyreste værk
(gul kurve). Til sammenligning med
fyringsolie er den gennemsnitlige
vægtede fjernvarmepris 13.846 kr./år
lavere end oliefyr.

Fjernvarmen er billigst
for langt de fleste
Undersøgelsen viser, at der fortsat er
fjernvarmeværker, der har priser, der
ligger over prisen for opvarmning med
individuel naturgas eller oliefyr. I alt
har 106 værker priser, der er højere
end prisen for opvarmning med individuel naturgas, og seks af disse værker
har priser, der er højere end prisen for
individuel oliefyring.
Samlet set udgør antallet af forbrugere med varmepriser højere end naturgaspriserne 5,2 %, hvoraf de 0,03 %
tillige har højere priser end oliefyring.
Hovedparten af disse anlæg er barmarksværker, som udgør 1,9 % af det
samlede varmegrundlag.
Ny opgørelsesmetode for gaspris
Antallet af værker, der ikke er konkurrencedygtige over for individuel fyring
med naturgas, er større end i 2011 og
skyldes, at gaspriserne er
faldet i statistikken.
Gasprisen har i tidligere år været
opgjort efter listepris fra Dong Energy,
som primært har fulgt olieprisen.
Denne listepris er ikke længere tidssvarende, idet naturgasselskaberne i
de senere år har afkoblet forbrugerpriserne fra olieprisen.
I statistikken er gasprisen til for-
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Figur 3: Figuren viser de gennemsnitlige priser og udviklingen gennem de sidste fem
år for de forskellige typer fjernvarmeværker.

brugerne derfor denne gang opgjort
som et simpelt gennemsnit for de to
første kvartaler i 2012, som er oplyst
på Energitilsynets hjemmeside, tillagt
2.100 kr./år inkl. moms til vedligehold
og ved en anslået gennemsnitlig virkningsgrad på naturgaskedlen på 95 %.
Denne pris er mere retvisende og vil
derfor blive anvendt fremover til sammenligninger.

Frit brændselsvalg
Det er en udfordring for branchen,
at der er værker, hvor forbrugerne
på kort sigt vil kunne få lavere var-

mepriser ved at konvertere til alternative brændsler, som ikke har de
samme miljømæssige fordele som
fjernvarmen. Det er derfor glædeligt,
at regeringen har besluttet, at de 35
dyreste fjernvarmeværker frit kan
vælge andet brændsel end naturgas.
Det er vurderingen fra Dansk Fjernvarme, at disse værker kan opnå en
varmepris på niveau med varmeprisen for individuelle naturgasopvarmede boliger, såfremt de skifter til
andre varmekilder på fjernvarmeværket end naturgas.
Det er dog ikke glædeligt, at der

fortsat er ca. 65 små værker, som ikke
får mulighed for at blive konkurrencedygtige.
Figur 2, ”Varmepriser inkl. moms”,
viser, at det især er for kraftvarmebarmarksanlæg, at problemet med
manglende konkurrenceevne over for
naturgas er størst. Det gennemsnitlige kraftvarme-barmarksværk har
priser over naturgasprisen ved individuel opvarmning, som ikke svarer
til den miljø- og samfundsgevinst, de
giver anledning til.
Figur 3, ”Varmepriser gennemsnit”,
viser de gennemsnitlige priser og udviklingen gennem de sidste fem år for
de forskellige typer fjernvarmeværker. Barmarksværkerne på flis og halm
klarer sig nogenlunde i forhold til de
større værker, hvilket ikke er tilfældet
for kraftvarme.
Kurven bekræfter, at der stort set
er prisstigninger for alle typer værker.
Billedet passer godt med at prisen
inkl. afgifter på alle brændselstyper
bortset fra biogas er steget i perioden.
Publikationen ”Fjernvarmepriserne
i Danmark 2012” findes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside. J
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Den svære
kundesamtale
Konkrete værktøjer kan gøre de svære kundesamtaler nemmere at håndtere.
Artiklens forfattere giver gode fif til, hvordan medarbejderen undgår, at
samtalen med den vrede forbruger ender i en konflikt.
Tekst: Souschef Jesper Mark Mathiassen og
afdelingschef Per Rasmussen, Kompetenceværkstedet www.kompetencevaerkstedet.dk

Forbrugerservice Case: ”En entreprenør graver desværre en varmeledning over, og fjernvarmeforsyningen
forsvinder i et større område. Varmeforbrugerne begynder at ringe,
erhvervskunderne om dagen og de
private forbrugere fra midt på eftermiddagen, når de kommer hjem til et
koldt hus. Der er pres på telefonerne,
og medarbejderne får mange sure
forbrugere igennem, som både er fortørnede og skælder ud.”

Hvad er en svær kundesamtale?
Ovenstående er ikke en ualmindelig situation hos fjernvarmeforsyningerne.
Tilsvarende situationer forekommer
i de fleste virksomheder med større
service – og/eller produktleverancer.
Mindre virksomheder har tilsvarende
udfordringer, bare i en anden målestok.
Der er flere ting, der er fælles for
den svære kundesamtale. Kundelinjen modtager opkaldene. 90 % af dem
kommer uden forvarsel, og du kan
ikke forudsige, hvordan den næste
kunde behandler dig. Den svære kundesamtale afhænger derfor af, hvem
du er, og hvordan du reagerer. For du
skal reagere i et splitsekund for at
sikre, at samtalen ikke eskalerer.
Det betyder, at situationens udvikling afhænger af, hvordan du oplever
dialogen, og hvordan du håndterer
den via dine kommunikative færdigheder. Hvordan man samtaler med
kunder, er en disciplin, der kan blive
bedre, hvis man har de rette værktøjer og træner i at bruge dem.
Hvorfor arbejde med
kundesamtaler?
Gennem en årrække har arbejdet
som konsulenter inden for personlig udvikling, ledelse og salg vist,
at mange har glæde af at få nogle
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konkrete værktøjer, der kan lette
arbejdet for de medarbejdere, der
har direkte kontakt til kunder. De
bliver ofte ikke taget alvorligt på
trods af, at de har den første kontakt
til kunden/medlemmet og dermed
repræsenterer ansigtet udadtil. En
række målinger peger på, at ni ud af
ti forretninger har haft ubehagelige
oplevelser med deres kunder.
Forbrugere er generelt blevet
mere opmærksomme på deres rettigheder og kræver mere end tidligere.
Erfaringerne fra processen med at
skabe læring viser, at det kan bruges i
praksis. Slutmålet er en styrket kommunikation mellem kunde og medarbejder til gavn for alle parter.
I Kompetenceværkstedet, der er
en virksomhed, der arbejder med HR,
uddannelse og udvikling, er udgangspunktet altid: Mennesker er ikke ens,
og vi danner forskellige modeller af
verden. Det gør vi blandt andet ud fra
den store mængde af informationer,
som vi konstant udsættes for. Da der

er mange flere informationer, end vi
umiddelbart kan rumme, slår vi filtre
til. Vi danner hver vores egen model
af verden.
Det betyder også, at der er stor
risiko for, at dem vi taler med, opfatter noget andet, end det, der var det
egentlige mål med samtalen. Det er
vigtigt for en god og anerkendende
kommunikation, at vi accepterer
og anerkender, at der er forskellige
oplevelser af den samme hændelse.
Den ene oplevelse er ikke nødvendigvis mere rigtig end den anden.
Men for den enkelte person er den
indre oplevelse dét, der er virkelighed for netop denne person.
Teknikken til at forstå andres
model af verden er ganske enkel
”Spørg og lyt”. Det betyder ikke, at
du skal skrue ned for din egen opfattelse, men det betyder, at du vinder
indsigt ved blandt andet at skrue op
for antallet af spørgsmål og detaljeringsgraden i spørgsmålene. Du skal
nå hen til at kunne basere dine vur-

Hvordan vi oplever verden og danner vores opfattelse

Hjernen
modtager
op til 11. mio.
informationer
pr. sekund

Inp

ut

Filtre

Sanseindtryk
Se - høre - føle

Adfærd
Indre
tilstand

Figur 1: Model af verden.

Min model
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Generalisere
Udelade
Forvrænge
--------------------------------Via filtre
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Værdier
Tid, sted, energi
Erindringer
Erfaringer
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Konflikttrappen
Polarisering
Åben fjentlighed
Fjendebilleder
Samtale opgives
Problemet vokser
Personificering
Uoverensstemmelser

Farvel

I vredens vold

Modparten er forkastelig

Det nytter jo ikke

Der er meget i vejen

Den andens skyld

Vil ikke det samme

Figur 2: Konflikttrappen.

deringer på fakta frem for din egen
tolkning af kundens adfærd.

Hvad er det bedste råd?
Hvor starter man?
Det korte svar er at fokusere på fakta
og skille det fra egen tolkning. Fakta
er at få tidslinjen på plads. Hvem har
kunden talt med? Hvornår opdagede
kunden, at der ikke var nok varme på?
Har kunden kendskab til, at der bliver
gravet i området?”.
Kunderne vil opfatte det som meget professionelt og helt naturligt,
at der stilles den slags spørgsmål, og
samtidig giver det den tid, der skal til
for medarbejderen, så man kan vurdere, om der er kendte problemer og
hvilken tidshorisont, der tales om. Du
bliver en vinder, hvis du holder fast
i den professionelle tilgang og ikke
lader dig provokere og trække med
af en aggressiv form. Det kan være
svært, men det kan trænes.
Det er vigtigt altid at få de nødvendige informationer, så du kan vurdere,
både hvor på konflikttrappen kunden
befinder sig, og hvordan du præcist
skal tilpasse din kommunikation
til netop denne kunde, så vedkommende forstår og erkender, hvad du
fortæller.
Hvilke værktøjer og modeller skal
man arbejde med for at blive god til
at håndtere den svære kundesamtale?
Da der kan være mange årsager til,
at kundesamtaler kan være svære,
er det ikke lige ud ad landevejen at
blive verdensmester i at håndtere
en svær kundesamtale. Det er klart,
at de fleste uoverensstemmelser el-

ler indvendinger hurtigt bliver løst,
men en indvending fra en kunde kan
nemt blive opfattet som et personligt
angreb. Det er vigtigt at holde fast
i, at det er det ikke. Det er ikke DIG
som kunden skælder ud, men den
VIRKSOMHED, som du repræsenterer.
Men indvendinger kan selvfølgelig
udvikle sig til en konflikt. Ved at være
opmærksom på, hvor alvorlig konflikten er, og hvilken vej den flytter sig,
kan du tilpasse din reaktion gennem
forskellige værktøjer. På de lave trin
er det samtalen, der kan bidrage til
at få løst konflikten, mens det på de
højere trin ofte vil kræve bistand fra
en tredjepart. Det er en rigtig god ide
at øve sig i at placere konflikter på
konflikttrappen, fordi du bliver bedre
til at korrigere og forebygge, at konflikten optrappes.
En supplerende model omhandler
antallet af dimensioner i en svær kundesamtale. For at tage casen fra før,
så kan forbrugerne insistere på, at de
har fået en dårlig behandling, fordi
de ikke har fået informationen om, at
varmen blev lukket, mens medarbejderen måske må insistere på, at det
er force majeure, og så kan vi have
uoverensstemmelsen. Men via denne
model, finder vi ud af, at kunde og
medarbejder taler ud fra hver deres
synsvinkel, hvilket forstyrrer forståelsen af hinanden.
Medarbejderen kan trænes til at
adskille følelser og fakta, så det professionelle udgangspunkt fastholdes,
hvorved der kan tages en beslutning
om en løsning eller ej. Der er ikke altid
en løsning, men man kan altid håndtere samtalen konstruktivt.

Debriefing
Uanset hvor imødekommende og professionelt medarbejderen håndterer kundesamtalerne, kan der opstå situationer,
hvor medarbejderen har svært ved at ryste oplevelsen af sig. Ved at bruge kollegerne er det nemmere at komme videre.
Det kan f.eks. ske ved debriefing, der er
en form for kollektiv bistand fra kolleger.
Det erstatter ikke egentlig krisehjælp, men kan være et supplement
hertil. Og samtalen med kolleger er
altid vigtig, hvis du har oplevet nogle
voldsomme hændelser, med følelse af
afmagt og usikkerhed.
Hvordan kommer man i gang med
”den svære kundesamtale”?
Man skal bare i gang, og meget gerne
i samarbejde med kollegerne, så man
kan bruge hinanden til sparring og vidensdeling. Som med alt andet skal der
trænes, hvis du vil mestre værktøjerne.
Det er vigtigt at huske, at du selv tilpasser, hvor du vil sætte ind. Du vælger selv,
hvor du vil starte. Efter kort tid, hvor det
kræver et stort fokus at huske de forskellige værktøjer, bliver det nemmere,
og du vil opleve, at der er færre svære
samtaler. Ikke fordi antallet falder, men
fordi du får dem håndteret, så både du
selv og kunden har en god oplevelse.
Det er vigtigt at være opmærksom
på, at de kommunikative færdigheder
konstant skal trænes og pudses af. Det
kan ske både via interne og eksterne
trænere, men ledelsen går altid forrest
og kommunikerer med medarbejderne
ud fra samme kriterier, som ledelsen
ønsker, at medarbejderen skal møde
kunderne med.
Gode råd
ɟɟ Aftal med ledelsen, hvad der er medarbejderens og ledelsens ansvar.
ɟɟ Træn i værktøjerne. Det gør det nemmere at finde fakta frem for tolkning
og at trappe en mulig konflikt ned.
ɟɟ Etabler et debriefingteam med medarbejdere. J

Læs mere:
Artiklen er baseret på bogen ”Den
svære kundesamtale”, der er udgivet på forlaget VIASystime.
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Barmarksværker
vender udviklingen
Rejseholdets besøg hos 35 af landets dyreste barmarksværker har peget på
gode muligheder for at få en lavere varmepris. Biomasse, konverteringer og
samarbejde med andre værker er blandt de mest effektive redskaber.
tekst: Økonomisk konsulent Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme aje@danskfjernvarme.dk
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Dansk Fjernvarmes rejsehold er ved at afslutte sin besøgsrunde blandt de 35 barmarksværker,
der var blandt landets dyreste i 2010.
Der mangler stadig at blive aftalt besøg med nogle ganske få værker, men
ellers har rejseholdet, der blev nedsat
af Dansk Fjernvarme og Foreningen
af Danske Kraftvarmeværker, efterhånden været landet rundt.
Sammen med DFP, der har fungeret som rådgiver ved besøgene, har
Dansk Fjernvarme besøgt de mange
værker for at være med til at se på
værkernes muligheder for at få sænket den høje varmepris.
Varmepriser

Biomassen tager det store løft
Rambølls rapport om barmarksværkerne ”Redningsplan – Små Dyre
Naturgasfyrede Fjernvarmeværker”,
som var startskuddet til at få gjort
noget ved barmarksproblematikken,
viste, at det med teknologierne solvarme og biomassekedel var muligt
at få sænket de høje varmepriser. Politikerne kvitterede med et energiforlig, der netop gav værkerne mulighed
for at dispensere og få installeret en
biomassekedel.
Solvarme og biomasse, i form af
en halmkedel eller en træpillekedel,
er netop også de løsninger, der går
igen for de besøgte værker. De får
næsten alle installeret en biomassekedel, og mange værker vil også
efterfølgende få etableret solvarme
som grundlast. Den store fordel ved
solvarmeanlæggene er bl.a., at de
frem til 2020 er fritaget for afgifter,
hvilket forøger deres rentabilitet væFjernvarmen · nr. 11 · november 2012

sentligt. Men det store løft med at få
reduceret varmeprisen bliver båret
af biomassen.

Afskrivninger og nye teknologier
De værker, som havde besøg i det tidlige forår og hen over sommeren, er
allerede godt i gang med at få omsat
deres planer til projektforslag og få installeret nye teknologier. Nogle af værkerne forventer at have en ny biomassekedel klar til denne fyringssæson.
Temperaturstyring i ledningsnettet er også en af de teknologier, som
kan hjælpe værkerne med at få reduceret varmeprisen. Der findes i dag
nye teknologier, der gør det muligt at
sende vandet ud med en noget lavere
fremløbstemperatur, end barmarksværkerne har været kendt for.
Det var imidlertid ikke kun de teknologiske løsninger, der blev diskuteret ved rejseholdets besøg. Afskrivninger af bygninger og ledningsnet er
næsten også hver gang blevet nævnt.
Da barmarksværkerne i sin tid blev
etableret, var der en forventning om,
at hele værket kunne være afskrevet
over 20 år. For bygninger og ledningsnet, der har en levetid på 30 år, er det
alt for kort tid, og en tilpasning af afskrivninger og lån til 30 år for bygninger og ledningsnet har vist sig at være
et effektivt redskab til at få reduceret
de faste omkostninger.
Sammenlagt ser det derfor ud til,
at de 35 barmarksværker, som i 2010
var blandt landets dyreste, nu får
implementeret nye løsninger, der
medfører et kraftigt indhug i deres
omkostninger. Det forventes, at stør-

stedelen af værkerne kan få en årlig
varmepris tæt på 20.000 kr., når alle
løsninger er implementeret. Nogle
enkelte forventes endda at kunne
komme lidt længere ned.

At udnytte stordriftsfordele
som lille
Mulighederne for at reducere omkostningerne er dog endnu ikke udtømte
for værkerne. Som beskrevet tidligere, vil de nye teknologiske muligheder være et stort spring for værkerne.
Udviklingen bør dog ikke stoppe her.
Den næste store udfordring for barmarksværkerne bliver at få del i de
stordriftsfordele, som kendetegner
fjernvarmebranchen.
Som beskrevet i dette års udgaver
af ”Udviklingstendenser inden for
dansk fjernvarme” og ”Benchmarking statistik” har værkernes størrelse stor betydning for niveauet på
varmeprisen. Grundlæggende bør
barmarksværkerne i højere grad gå
sammen med andre barmarksværker
eller større værker i lokalområdet og
etablere et tættere samarbejde inden
for forskellige områder. Især inden
for indkøb af brændsler kan værkerne
opnå betydelige stordriftsfordele
ved at gå sammen med andre. Mange
barmarksværker er allerede i gang
med fælles indkøb af naturgas, men
vi opfordrer til, at de også gør det på
træpiller mv., da fordelene ved større
indkøb er betydelige.
Det koster at se fremad
Det er fuldt forståeligt, at strategien
er, at skal der spares på alle områder,

ny viden

når man som varmeværk har en af
landets højeste varmepriser. Man skal
dog passe på med at spare så meget,
at man ikke længere kan handle fremadrettet.
Nogle af de besøgte værker har
været meget opgivende og har siddet i
en situation, hvor de har syntes, at det
var svært at se, hvordan man skulle
kunne komme videre. Andre værker
har været fulde af initiativer og længe
været i gang med strategiske overvejelser om, hvordan værket skal udvikle
sig fremover.
Erfaringerne fra besøgene på barmarksværkerne giver et klart billede
af, at værkerne ikke må være bange
for at afsætte midler til assistance
udefra, så man strategisk kan se
fremad. Det koster måske i første

omgang mange penge, men de er som
regel givet godt ud, når man har fået
større klarhed over, hvilke muligheder
man har for at få vendt en negativ udvikling på sit værk.
Når man som bestyrelse for et varmeværk kan se, at omkostningerne
stiger til himmels, må man turde beslutte at betale for at få assistance til
at få en strategiproces på benene, der
viser nye veje. En løbende justering af
strategien hvert andet år vil ikke være
unormalt.
Vi anbefaler også, at bestyrelse og
driftsledere i højere grad deltager i
de mange kurser, Dansk Fjernvarme
udbyder. Mange af kurserne er netop
henvendt til de mindre værker, og deltagelsen giver næsten altid nye kontakter til andre værker, som står i en

lignende situation. Erfaringsudveksling er en vigtig del af det at tage på
kursus, som kan give nye muligheder.

Lokalpolitikerne skal spille med
Når rejseholdet har været ude hos
barmarksværkerne, har vi oplevet,
at der er stor forskel på, hvor aktivt
lokalpolitikerne er medspillere i
forhold til at sikre opbakning til barmarksværkerne ude i lokalområdet.
En høj varmepris har stor indflydelse på byudviklingen i lokalområdet. Når varmeprisen bliver for høj,
bliver det sværere for ejendomsmæglerne at sælge husene, hvilket kan
være en medvirkende faktor til, at
lokalsamfundet kommer ind i en ond
spiral med dårlig byudvikling. Det er
derfor bemærkelsesværdigt, at lokal-

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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politikerne ikke i højere grad støtter
op om varmeværkerne.
Med en positiv varmeplanlægning
af lokalområderne kan politikkerne
aktivt være med til at vende udviklingen i lokalsamfundet og sikre
fremgang. Et godt eksempel var en
kommune, der havde en aktiv politik
for det pågældende lokalområde,
som var udpeget til at skulle være
attraktivt for førstegangskøbere. Husene var i sig selv billige, og området
egnede sig godt til at være pendlerby
for en af de større byer i nærheden.
Det eneste, området manglede, var
en lavere varmepris. Kommunen var
derfor meget interesseret i at være
en aktiv medspiller i forhold til at
få vendt situationen for det pågældende værk.
Vi kan derfor kun opfordre til, at
kommunerne kommer i gang med at

udfylde deres rolle som varmeplanlæggere og sikre en positiv udvikling
for deres barmarksværker. Det har
stor positiv betydning for udviklingen
i lokalområdet.

Dispensationen forpligter
Trods protester fra Dansk Fjernvarme
valgte politikerne, at energiforligets
dispensation til at installere biomassekedler kun skulle gælde 35 barmarksværker. Vi glæder os naturligvis
over dispensationen for de 35, men
det løser ikke hele barmarksproblematikken. Når nye oversigter over
varmepriserne kommer om et års tid,
vil der være andre barmarksværker,
som står øverst på listen.
Dispensationen forpligter naturligvis de 35 barmarksværker til at få
mest muligt ud af dispensationen,
hvilket de også vil. Men samtidig er

der også et arbejde forbundet med
at dokumentere, at dispensationen
netop har været det rigtige redskab
til at få værkerne ud af en dårlig
spiral.
Det håber vi, værkerne vil være
med til at dokumentere, så Dansk
Fjernvarme med dokumentationen
i hånden kan arbejde hårdt for, at
dispensationen bliver udvidet til flere
barmarksværker. Værker, som vi ved,
kæmper med høje varmepriser i dag,
men som desværre ikke fik glæde af
dispensationen i denne omgang.
Når nu politikerne har besluttet
sig for, at naturgas og andre CO2udledende brændsler skal udfases, vil
det være oplagt at udvide en ordning,
der netop giver CO2-neutral varme
og samtidig sikrer forbrugerne lave
varmepriser. 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

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.

Set Pipes

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

BIO-OLIE
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
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Nye muligheder med
ENERGIFORLIGET

www.industrivarme.dk
Vi har energien til dig

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

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

Telemarken 7, 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 61 20 54 Fax +45 62 61 00 21
www.bio-olie.com

Landholmvej 12 | 9280 Storvorde | Tlf. 98 31 62 44 | info@industrivarme.dk
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Brug af elpatronregler
ved varmepumper på
akkumuleringstanke
Regelsættet omkring eldrevne varmepumper er kompliceret, også
når det gælder varmepumper, som er koblet på akkumuleringstanke.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at værkerne indhenter bindende svar fra
SKAT i hvert enkelt tilfælde.
Tekst: Afdelingsleder John Tang, Dansk Fjernvarme, Dansk Fjernvarme jt@danskfjernvarme.dk

Afgifter Store eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer er et vigtigt
led i processen mod et fossilfrit samfund, og derfor arbejder Dansk Fjernvarme målrettet imod at få fjernet
de afgiftsmæssige barrierer for disse
varmepumper.
Denne artikel er ikke den første
om emnet og bliver næppe den sidste,
da regelsættet er meget kompliceret
og svært at formidle til interessenter,
embedsmænd og politikere.

Opgørelsesmetoden
Der har i de senere år været en regel
i SKAT’s vejledning, E.A.4.3.9.4, om, at
varme produceret i en varmepumpe,
som er koblet på en akkumuleringstank, hvor der kun tilføres energi i
form af elektricitet til varmepumpen,
kan opgøres på en forenklet måde
efter elpatronreglerne.
Den forenklede metode medfører,
at der kun skal afregnes afgifter med
elpatronsatsen for den elektricitet,
der anvendes i varmepumpen, idet
der ikke tilføres energi til tanken ud
over elektriciteten.
Brug af en varmepumpe på akkumuleringstanken giver den tekniske
fordel, at temperaturniveauet mere

effektivt kan hæves i toppen og
sænkes i bunden af tanken end ved
at lade kraftvarmeenheden gøre det
samme. Det varme vand i toppen
kan sendes ud til forbrugerne, og det
kolde vand anvendes til at øge varmeog elproduktionen på kraftvarmeanlægget, dvs. hente mere energi ud af
brændslet.
Denne forenklede opgørelsesmetode har været genstand for megen
fortolkning og mange spørgsmål. Det
forsøges i denne artikel at give et billede af, hvordan reglen kan anvendes
efter SKAT’s seneste fortolkning udsendt via ovenstående vejledning.

Hvordan kan reglen bruges?
Udgangspunktet er, at varmepumpen
er koblet på en akkumuleringstank,
som kun kan få tilført varme fra en
kraftvarmeenhed (f.eks. motoranlæg), der anvender fossile brændsler
(naturgas, olie eller kul). Det betyder
med andre ord, at der ikke må kunne
tilføres varme til akkumuleringstanken fra kedler, solfangere, geotermi
eller andre kilder, hvis reglen skal
benyttes.
Det er en betingelse for anvendelse af den forenklede opgørelses-

metode, at varmepumpen ikke er i
drift, samtidig med at kraftvarmeenheden kører.
Den varme, der tilføres akkumuleringstanken fra kraftvarmeenheden,
når varmepumpen ikke kører, skal
være opgjort og afregnet efter de
normale kraftvarmebeskatningsregler. Kraftvarmeanlægget vil som
følge af det kolde vand i bunden af
tanken kunne hente ekstra energi ud
af røggassen og eventuelt producere
lidt mere elektricitet. Denne ekstra
energi skal indgå i opgørelsen efter
E/V-formlerne ved bestemmelse af
det brændselsforbrug, som medgår
til varmefremstilling. Det er Dansk
Fjernvarmes vurdering, at elpatronreglen primært er interessant for de
kraftvarmeanlæg, der afregner afgifter efter E-formlen, idet mængden
af brændsler, der allokeres til varmefremstilling, og som afgiftsbelægges, ikke øges nævneværdigt med Eformlen på trods af bedre udnyttelse
af brændslet.

Uafklarede spørgsmål
Ovenstående kunne synes enkelt,
men der rejser sig flere spørgsmål og
uklarheder:

Tilmeld dig vores NYHedsBreve på

www.danskfjernvarme.dk
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ɟɟ Hvordan dokumenteres det, at
varmepumpe og motor ikke kører samtidigt? SKAT har oplyst
til Dansk Fjernvarme, at en registrering af driftstidspunkter
på anlæggets SRO-anlæg, som
kan forelægges SKAT efter ønske, er tilstrækkelig dokumentation. Værket skal blot sikre
sig, at denne dokumentation er
tilgængelig fem år bagud.
ɟɟ Må varmepumpen køre samtidig med kraftvarmeenheden
under forudsætning af, at de
almindelige elafgifter afregnes
for elforbrug til varmefremstilling i disse perioder? Seneste
fortolkning medfører, at dette
ikke er muligt, dvs. varmepumpen må udelukkende køre, når
kraftvarmeenheden ikke kører.
ɟɟ Kan det tillades, at en elpatron
leverer varme til samme tank?
Varme fra en elpatron er ikke
varme fra en kraftvarmeenhed.
Der kan opnås afgiftslempelse
for elpatronen, men det må
ikke blandes i akkumuleringstanken.
ɟɟ Må der leveres køling fra tanken til forbrugere med kølebehov? Dette er ikke muligt ifølge
seneste fortolkning.

Bindende svar anbefales
Der kan laves så mange tekniske
løsninger og opsætninger, at
Dansk Fjernvarme generelt anbefaler, at der indhentes bindende
svar fra SKAT.
Der er fortsat uklarheder, som
desværre hindrer den udbygning
med varmepumper, der burde
finde sted i kraftvarmesystemerne. Dansk Fjernvarme vil derfor fortsætte med at lægge pres
på det politiske system, så vi
får den udbygning, der er behov
for til gavn for det intelligente
og sammenhængende energi
system.
Alle i energisektoren peger
på, at afgiftssystemet bør give
incitament til store fleksible varmepumper, og der har været flere,
som har foreslået, at elpatronsatsen er det korrekte afgiftsniveau (Varmeplan Danmark 2010).
Netop på kraftvarmeværker er
elpatronsatsen allerede gældende og her burde det være en
formssag. J

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
1. november
6. november
7. november
13. november

Temamøde om den ny energispareaftale

Kibæk
Kolding
Aalborg
Ringsted

7. november

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

Kolding

8. november

Vær med til at skabe fremtiden og gør en
forskel! – temadag

Kolding

12. november

Introduktion til fjernvarme (Modul A.0.3)

Kolding

13. november

Restanceinddrivelse, trin II (Modul A.4.7)

Ribe

13. november
19. november

Regionale fyraftensmøder om lokal
energiplanlægning (Modul D.0.3)

Allerød
Brønderslev

14. november

Fjernaflæsning (Modul B.3.4)

Kolding

14. november

ESCO vinder frem – temadag

Kolding

14. - 15. nov.

Forbrændingsteknik – biomasse (Modul A.2.6) Nakskov

15. november

Kender du typen? (Modul B.0.2)

Kolding

15. november

For rådgivende ingeniører – energibesparelser, overskudsvarme m.m. (Modul E.1.3)

Kolding

15. november
6. december
17. december

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

Aalborg
Slagelse
Kolding

19. november

Informationsdag om Dansk Fjernvarme for
nye ledere og bestyrelser (Modul A.0.1)

Kolding

20. - 21. nov.

At lede uden at være leder (Modul A.0.12)

Kolding

22. november

Erfa-træf om energibesparelser (Modul B.3.8) Kolding

23. - 24. nov.

Bestyrelsens strategiske rolle som vagthund
og lods (Modul D.0.5)

Odense

26. november

Sikkerhedskursus for driften (Modul A.2.7)

Kolding

27. november

Energispareaktiviteter for begyndere, trin I
(Modul A.3.7)

Kolding

27. november

Fyraftensmøde for bestyrelser
– Samarbejder og fusioner (Modul D.0.4)

Kolding

29. november

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

Aalborg

29. november

Bliv ajourført med den nyeste lovgivning
– temadag

Kolding

4. - 5. dec.

Pumper og pumperegulering (Modul B.1.2)

Kolding

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

Fjernvarmen · nr. 11 · november 2012

39

Landet Rundt
Thyborøn Fjern

Thyborøn varme gør klar til en
større investering
på 30-35 millioner kroner for at sikre
byens varmeforsyning i de kommende år. Det sker i form af et nyt
flisanlæg.
Værket har vendt flere, alternative
løsninger som at få spildvarme fra
Triple Nine og Cheminova, opføre
solfangeranlæg, installere et forgasningsfyr, som er kendt fra Harboøre,
og flere andre løsninger. Man er dog
hver gang løbet ind i situationer, hvor
det på sigt er usikkert, hvordan økonomien vil udvikle sig.
(Kilde: Lemvig Folkeblad)

Forurening
fra bræn
deovne har
længe været på dagsordnen, men
med en ny dom fra Østre Landsret
går ejerne nu fra asken til ilden.
Tre beboere i en lille gade i Nykøbing
Falster følte sig så generet af genboens skorstensrøg, at de tog initiativ
til en sag, som de og Guldborgsund
Kommune nu har vundet.
Resultatet er, at genboen skal
forhøje sin skorsten. Det er første
gang, en privat boligejer er dømt på
denne måde for at forurene med sin
brændeovn.
Der er mere end 700.000 brændeovne i danske husstande. (Kilde: Politiken)

Nykøbing Falster

Overskudsvarme
fra Køge skal varme
københavnske hjem
via en ny transmissionsledning.
Den nye ledning er sendt i høring
af Køge byråd. Den skal bringe varme
til København gennem VEKS-anlæggene i Solrød og Greve Strandby.
Kraftvarmeværket i Køge anvender træflis, som er billigere end de
træpiller, der benyttes i dele af den
københavnske varmeproduktion.
Efterspørgslen på fjernvarme er
stor i Køge, men det er i dag kun stor-

Køge
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Galten Varmeværk
har udskiftet den
ældste af sine to
fastbrændselskedler, der har været
i drift siden 1982. Den er erstattet af
en moderne fliskedel, som er mere
miljøvenlig og giver værket en højere
kapacitet.
Kapaciteten bliver der brug for
med en ny udstykning lige bag værket, der betyder at Galten Varmeværk
fremover skal forsyne yderligere 500
husstande.
Galten Varmeværk har også fået
en ekstra akkumuleringstank, der har
tre gange så stor kapacitet som den
nuværende. Planen er, at værket om
sommeren nøjes med at have den nye
fliskedel i drift og kun kører med den
tre dage ugentligt, men til gengæld
for fuldt blus. Resten af tiden sker
varmeforsyningen med den energi,
der er opsamlet i akkumuleringstanken. Dermed opnås en optimal virkningsgrad i anlægget og betydelige
elbesparelser til gavn for både driftsøkonomien og miljøet. (Kilde: Epicent)

Galten

kunder, der har mulighed for at koble
sig på fjernvarmen. Ved spidsbelastninger i Køge giver den nye ledning
også mulighed for at sende varme
den anden vej. (Kilde: Sjællandske Dagblad Køge)
Bestyrelsen
for Frederiks
havn Varme
foreslår at inddrage Elling i forsy
ningsområdet.
Beregninger viser, at beboerne i Elling kan få lavere varmeregninger ved
at skifte naturgas ud med fjernvarme.
Tilslutningsafgiften til fjernvarme
er på 27.500 kr., men med rabatter og
ved selv at udføre gravearbejde til
stikledning kan forbrugeren komme
ned på 10.000 kr. - og undgå fremtidige udgifter til kedeludskiftning.
Den kommunale godkendelse skal
først i hus, og mindst 40 procent af
508 potentielle forbrugere i Elling
skal give tilsagn om tilslutning for at
gøre udbygningen rentabel. Desuden
skal Frederikshavn Varme have bygget et nyt flisanlæg, som endnu kun
på tegnebrættet.
Der arbejdes med muligheden for
at sammenkoble fjernvarmenettet i
Frederikshavn og Strandby via Elling
for at udnytte overskudskapacitet
optimalt. (Kilde: Nordjyske Stiftstidende)

Frederikshavn

Oksbøl Varmeværk
og Billum Sognefor
ening vil inden års
skiftet indkalde til borgermøde med
informationer om planerne for at
koble Billums cirka 200 husstande på
Oksbøls fjernvarme, der i dag har ca.
1.200 husstande tilsluttet ledningsnettet. I dag har Billum-borgerne individuel naturgas.
For en almindelig husstand vil der
være udsigt til en årlig besparelse på
ca. 3.000 kr. på varmeregningen.
Der skal graves en cirka tre kilometer lang transmissionsledning fra
Oksbøl Varmeværk til Billum.
Oksbøl Varmeværk tog for blot et
par år siden sit 10.000 kvadratmeter
store solvarmeanlæg i brug, og der
er allerede nu gang i planerne om en
udvidelse af solvarmeanlægget med
yderligere 5.000 kvadratmeter.

Oksbøl

(Kilde: Vesterhavs Posten)

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.

Kontakt os, og hør mere om
hvad vi kan gøre for dig.

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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Den
1. oktober fik
Fjernvarmens
Udviklingscen
ter en ny med
arbejder med
solidt fodfæste i
fjernvarmebran
chen og i forskningsverdenen.
Erika Zvingilaite har en kandi
datgrad i ”Energiplanlægning og
termodynamik” fra Vilnius Gediminas
Tekniske Universitet, en kandidatgrad
i ”Sustainable Energy Planning and
Management” fra Aalborg Universitet
og har netop afsluttet sin Ph.D.-afhandling fra DTU med titlen ” Health
Externalities and Heat Savings in
Energy Modelling”.
Hendes erhvervserfaring omfatter ansættelser ved Danfoss, Risø og
praktik hos Carl Bro, hvor hun har
planlagt seminarer og arbejdet på
både EU- og EUDP-projekter.
Erika Zvingilaite tiltræder stillingen som fjernvarmeudviklingskonsulent efter Anja Eggert, der har valgt at
søge nye udfordringer.
Nyt job
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DFF-EDB
har pr. 1. okto
ber 2012 ansat
Palle Dam i grup
pen for lednings
registrering.
Palle Dam er
32 år, uddannet
kort- og landmålingstekniker og har
arbejdet med ledningsregistrering i
en forsyningsvirksomhed.
Han vil indgå i de daglige supportog konsulentopgaver omkring anvendelsen af softwareprogrammet,
DFF-EDB Ledningsregistrering, og
GPS-indmålingsudstyr, samt deltage i
DFF-EDB’s Ledningsadministration.
Det vil i dagligdagen omfatte GPSindmåling, indtegning fra papirplaner
og digitale målinger samt oprettelse
og vedligeholdelse af ledningsnetværk med tilkobling af forbrugere og
databaseregistrering af ledningsinformationer.
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måneder. Malene er 38 år og har en
uddannelse som kort- og landmålingstekniker.
Malene vil indgå i de daglige support- og konsulentopgaver omkring
anvendelsen af softwareprogrammet, DFF-EDB Ledningsregistrering,
og GPS-indmålingsudstyr, samt
deltage i DFF-EDB’s Ledningsadministration. Det vil i dagligdagen
omfatte GPS-indmåling, indtegning
fra papirplaner og digitale målinger
samt oprettelse og vedligeholdelse
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Inde i varmen i 40 år
40 års jubilæum

Den 1. november
kan teknisk chef
Egon Erlandsen
fejre 40-års
jubilæum hos
Frederiksberg
Forsyning. Sam
tidig takker han
af og går på pension.
Efter uddannelsen til maskinmester og nogle år i flåden blev den unge
bornholmer ansat ved Frederiksberg
Varmeværk på Fabrikvej, nu Stæhr
Johansens Vej. Det skulle blive til
et langt bekendtskab med forsyningsbranchen – først fjernvarmen,
sidenhen også el, vand, gas og kloak.
Mange funktioner er blevet bestridt:
Fra døgnvagt i fjernvarmeforsyningens kontrolrum til driftschef og HRansvarlig i multiforsyningsselskabet,
Frederiksberg Forsyning, - og fra 2004
teknisk chef med ansvar for såvel
drifts- som anlægsaktiviteter.

Egon Erlandsen har været en central person i udviklingen af fjernvarmen på Frederiksberg. Han spillede
en aktiv rolle i udarbejdelsen af den
ambitiøse, frederiksbergske fjernvarmeplan fra 1984, etableringen
af CTR’s varmevekslerstationer og
ledningsnet i 1986-87 og i de følgende
års markante udbygning af fjernvarmesystemet frem til i dag, hvor 99 %
af Frederiksberg er forsynet med
fjernvarme. Samtidig med udbygningen af den vandbaserede fjernvarme,
var han med til at afvikle dampforsyningen, som den daværende udvalgsformand og senere borgmester Mads
Lebech lukkede endeligt for i år 2000.
Den rivende udvikling i Frederiksberg Forsyning siden årtusindskiftet,
hvad angår organisationen, etableringen af hele Frederiksberg Energi
A/S-koncernen, de fysiske rammer og
DONG Energy-periodens forretningsgørelse i årene 2005-2009, har haft
Egon Erlandsen som en engageret

og energisk spiller. Det samme har
en lang række samarbejdsrelationer
med bl.a. Dansk Fjernvarme, DANVA,
Københavns Energi, CTR, DBDH og
Metroselskabet – senest omkring
skybrud og klimatilpasning.
Forsyningssikkerhed og beredskab
har altid ligget ham meget på sinde,
og samtidig har han repræsenteret
sin virksomhed og fjernvarmen generelt på bedste vis ved utallige besøg
af udenlandske delegationer, ikke
mindst fjernvarmeinteresserede kinesere og østeuropæere.
På virksomhedens indre linjer har
Egon Erlandsen altid været meget
vellidt på grund af sit gode humør og
milde sind, og som en anden Egon har
han altid haft en plan.
Der holdes kombineret jubilæums- og
afskedsreception hos Frederiksberg
Forsyning, Stæhr Johansens Vej 38,
torsdag den 1. november 2012 kl. 14.

Ribe FjeRnvaRme – miljøvenlig, billig vaRme

Indvielse

Du Du
rammer
rammer
Du
Du målgruppen
målgruppen
rammer
Durammer
Du bedst
Fredag den 16. november kl. 13-15
bedst
her
her
målgruppen
målgruppen
rammerrammer

Som afslutning på vores succesfulde konver
tering af naturgas til fjernvarme er det med
glæde, at vi kan indvie vores nye flisanlæg og
elkedel. Derfor inviterer vi samarbejdspartnere
og forretningsforbindelser til åbent hus.

Vi ser frem til et par hyggelige timer.

Vil duprodukter
markedsføre
Vil du markedsføre
ellerprodukter eller
brug for nye medarbejdere?
har du brug forhar
nyedumedarbejdere?
Så annoncer i FJERNVARMEN
Så annoncer i FJERNVARMEN

bedst her
bedst her
målgruppen
målgruppen
bedst her
bedst her

Vilprodukter
du markedsføre
Vil du markedsføre
eller produkter eller
harmedarbejdere?
du brug for nye medarbejdere?
har du brug for nye
Så eller
annoncer i FJERNVARMEN
Så eller
annoncer
i FJERNVARMEN
Vilprodukter
du markedsføre
produkter
Vil du markedsføre
Kontakt
Jytte
Krongaard
Hensen,
tlf.er
76 30 80 00 eller
Kontakt
Jytte
Krongaard
Hensen,
tlf.
76
30
80 00Alle
eller
harmedarbejdere?
du brug for nye medarbejdere?
har du brug for nye
e-mail:
jh@danskfjernvarme.dk,
e-mail:
jh@danskfjernvarme.dk,
www.danskfjernvarme.dk
Så annoncer
i FJERNVARMEN www.danskfjernvarme.dk
Så annoncer
i FJERNVARMEN
velkomne

Kontakt
Jytte Krongaard
Kontakt Jytte Krongaard
Hensen,
tlf. 76 30 80Hensen,
00 ellertlf. 76 30 80 00 eller
e-mail: jh@danskfjernvarme.dk,
www.danskfjernvarme.dk
e-mail: jh@danskfjernvarme.dk,
www.danskfjernvarme.dk

Kontakt
Jytte Krongaard
Kontakt Jytte Krongaard
Hensen,
tlf. 76 30 80Hensen,
00 ellertlf. 76 30 80 00 eller
e-mail: jh@danskfjernvarme.dk,
www.danskfjernvarme.dk
e-mail: jh@danskfjernvarme.dk,
www.danskfjernvarme.dk

Ribe Fjernvarme a.m.b.a.
Mosevej 100 . 6760 Ribe
Telefon 7542 5888
www.ribe-fjernvarme.dk
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Mogens
Hornbæk Nielsen
er pr. 1. september
2012 ansat som
projektleder inden
for energiområdet
i Grontmij. Mogens
er 50 år, uddannet
akademiingeniør
og skal hos Grontmij primært arbejde
med projektledelse og projektering af
fjernvarmeprojekter samt yde generel rådgivning til varmeværker.
Mogens Hornbæk Nielsen kommer
fra en stilling som teknisk konsulent
hos Dansk Fjernvarme, hvor han
blandt andet arbejdede med distribution og måling af fjernvarme mv. for
fjernvarmeværker.
Nyt job

Esben Nagskov er ansat som
driftsleder hos Aulum Fjernvarme
a.m.b.a. pr. 1. oktober 2012. Han er
38 år og uddannet som maskinmester
fra maskinmesterskolen i Esbjerg.
Han kommer fra en stilling som
energikonsulent hos Scanenergi
A/S og har tidligere været ansat som
seniorkonsulent hos EnergiMidt A/S.
Nyt job

Som afdelingsleder med reference til
direktøren får du ansvaret for distributionsnettet hos Horsens Varmeværk.
Fjernvarmen i Horsens forventer en kraftig
udvidelse af forsyningsområdet og optimering af egne områder.
Organisationsdesignet for virksomheden
er derfor under udvikling. Afhængig af
dine kvalifikationer får du mulighed for
at sætte dit eget præg på det endelige
organisationsdesign.
Du bliver medlem af ledergruppen og
kommer derved til at spille en central rolle
i den fremtidige omlægning til et grønt
energisystem i området.
Afdelingen beskæftiger både teknisk og
administrative medarbejdere samt egne
entreprenører.

Esben Nagskov skal med sin brede
erfaring medvirke til, at Aulum Fjernvarme kan fastholde og videreudvikle
en fremsynet forsyningsvirksomhed.
25-års jubilæum

Maskinmester
Jørn Mathiesen
havde den 1. ok
tober 2012 25-års
jubilæum ved
Ikast Værkerne.
Han blev ansat ved Ikast Værkerne i 1987, efter at han i en årrække
at havde sejlet i udenrigsfart som
både elektriker og maskinmester.
Jørn Mathiesen var undervejs
ansat ved Rockwool i 1½ år, men
det viste sig, at han på daværende
tidspunkt ikke var helt færdig med at
sejle endnu. Derfor tog han en tørn
mere, inden han gik definitivt i land
og blev ansat ved Ikast Værkerne.
Igennem årene har Jørn været
beskæftiget med alle facetter af fjernvarmeforsyningen. De første mange
år var det mest målerarbejde, kundebetjening, ledningsrenovering og ud-

Dine ansvarsområder vil bl.a. være
• Forsyningssikkerhed i distributionsnettet
• Vedligeholdelse, renovering og optimering af nettet
• Projektforslag og udvidelse af forsyningsområdet
• Tilslutninger af nye kunder
• Budgetansvar samt udbud og licitationer
• Ledningsregistrering og ledningsoplysninger
• Gennemførsel af energibesparelser
Et af dine første mål bliver at implementere en hydraulisk model for forsyningsnettet og sammen med den øvrige
organisation udarbejde mål for energiog temperaturoptimeringer.
Vi tilbyder dig en attraktiv lønpakke og
personalegoder. Der er gode karriere- og
uddannelsesmuligheder for den rette
kandidat.

bygning af fjernvarmenettet i Ikast,
der krævede Jørns arbejdsindsats.
Senere blev forsyningsområdet
udvidet med kraftvarmecentralerne
i Isenvad, Bording og Engesvang, og
Jørns kompetencer fra årene til søs
kom både Ikast Værkerne og ham selv
til gode omkring motordriften.
Jørn Mathiesen har altid været en
særdeles dygtig, engageret og vellidt
medarbejder. Derfor bliver han svær
at undvære, når han efter eget ønske
går på pension til årsskiftet.
Nyt job Dansk
Fjernvarme har
ansat Kim Clau
sen som teknisk
konsulent i af
delingen, Faglig
rådgivning og
medlemsservice.
Han skal arbejde
med energiplanlægning, analyse og
statistik.
Kim Clausen er nydimitteret civilingeniør fra Aalborg Universitets
energiplanlægningsuddannelse.
Han begyndte i sit nye job den 1/10.

Vi forventer af dig:
Du har en uddannelse som ingeniør eller
anden relevant længerevarende uddannelse, erfaring fra forsyningsvirksomhed,
rådgivende ingeniør eller andre aktører i
fjernvarmebranchen.
Du har erfaring med ledelse og projektledelse af større anlægsprojekter og
kendskab til projektering og dimensionering af fjernvarmeledninger.
Du har visioner, men lægger samtidig
vægt på grundighed, detaljer, systematik
og træffer beslutninger på baggrund af
sikre og klare facts.
For yderligere oplysninger kontakt venligst partner Stig Andersen hos LOHFF
Management Consultants A/S på
telefon 28 34 64 65.
Indlæg snarest mulig din ansøgning på
linket http://job.lohff.dk.

Horsens kommune har udarbejdet en ambitiøs klimaplan, som fremhæver et enormt potentiale for udbredelse af fjernvarme i området. Varmeværkerne i
Horsens vil spille en central rolle for at realisere planen. Horsens Varmeværk leverer i dag 250.000 Mwh varme til 5.500 kunder.

København · Vejle · Sønderborg · Tlf. 7348 5161 · www.lohff.dk
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Udviklings- og analysechef
Grøn Energi/Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme søger en velkvalificeret og engageret
udviklings- og analysechef, der kan stå for opbygningen af en
ny slagkraftig analyse- og udviklingsenhed
Dansk Fjernvarme har i samarbejde med en række førende industrivirksomheder stiftet
tænketanken Grøn Energi.
Enheden skal levere analyser samt udviklingsforslag og innovationstiltag med henblik på at
påvirke den politiske beslutningsproces på energiområdet og dermed bidrage til at skærpe den
samlede fjernvarmesektors interessevaretagelse og synlighed.
Udviklings- og analysechefen skal først og fremmest være en engageret og udviklingsorienteret
leder, der med overblik, strategisk sans og udviklingskraft kan lede i en medlemsstyret organisation. Der er tale om en person med ledelsesmæssig ballast, som omgivelserne har tillid til, og som
bestyrelse, ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter har lyst til at gå i
dialog med.
Hovedopgaven for udviklings- og analysechefen er at opbygge en ny velfungerende enhed og
sikre høj troværdighed om enhedens arbejde. Det er samtidig afgørende vigtigt, at udviklings- og
analysechefen formår at skabe synergier mellem den nye enhed Grøn Energi og Dansk Fjernvarmes professionelle sekretariat.
Vi søger således en person, der:
•
•
•
•
•
•
•

Har personlig troværdighed og gennemslagskraft i forhold til at sikre fjernvarme en central
rolle i den politiske debat om fremtidens energisystemer
Er en engageret iværksætter
Har kendskab til og erfaring med projektstyring og ansøgninger til nationale og EU-støttede
projekter
Er kendt med og har netværk i fjernvarmeindustrien
Har faglig viden om energipolitik, herunder fjernvarme
Er analytisk og udviklingsorienteret
Har ledelseserfaring.

Der tilbydes gode løn- og ansættelsesforhold, som forhandles individuelt på baggrund af
kvalifikationer. Ansættelse hurtigst muligt, ansøgningsfristen er den 16. november 2012.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Dansk Fjernvarmes direktør Kim
Mortensen på telefon 76 30 80 00. Ansøgningen sendes til Inger Gai, ig@danskfjernvarme.dk.
Se mere på www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Nyheder/Stillingsannoncer.
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Lem Varmeværk
har 50 års jubilæum
Den 23. november 2012
har bestyrelsesformand, Børge Carlsen,
Lem Varmeværk 25-års jubilæum.
Børge Carlsen blev valgt ind i 1987
og har siden 1989 været formand for
bestyrelsen. Han står i spidsen for et
veldrevet varmeværk, hvor der er taget
fremsynede og langsigtede beslutninger.
Varmeværket er teknisk i top, økonomien
er god, og varmeprisen kan betegnes
som ”fornuftig”.
Børge Carlsen har altid været en
stærk faglig sparringspartner både for
den øvrige bestyrelse og den daglige leder af varmeværket.
Dagen markeres sammen med varmeværkets 50-års jubilæum fredag den 7.
december 2012, klokken 13:00 – 16:00 på
Lem Varmeværk Askevej 5, 6940 Lem.
25-års jubilæum

Lem Varmeværk blev stiftet i 1962 som et AMBA og forsyner i
dag 720 forbrugere. Den stiftende generalforsamling fandt sted
den 4. december 1962. Efter en travl periode blev der åbnet for
varmen den 20. september 1963. De 75 forbrugere fik leveret varmen fra tre Dano kedler (fuelolie).
I takt med udvidelsen af ledningsnettet og tilgang af flere
forbrugere, blev varmeværket i 1980 udvidet med en 3 MW kulkedel. I 1993 blev der bygget nyt varmeværk i industrikvarteret.
og værket i byen blev nedlagt. Værket startede med en 5 MW
combikedel naturgas/gasolie, 5 MW gaskedel og en gasmotor på
4,9 MW varme og 3,8 MW el.
I takt med at industrien voksede, blev værket i 1997 udvidet
med en 12 MW gaskedel og en ekstra akkumuleringstank. Industrien voksede fortsat, og i 2007 udvidede Lam Varmeværk med
en 5 MW fliskedel til reserve/spidslast.
I dag har Lem Varmeværk 720 forbrugere og et varmesalg på
ca. 43.500 MWh. om året.
Dagen markeres med åbent hus, fredag den 7. dec. 2012, fra
klokken 13:00 – 16:00 på Lem varmeværk, Askevej 5, 6940 Lem.

50 års jubilæum
Den 4. december er det 50 år siden, der
blev afholdt stiftende generalforsamling
i Lem Varmeværk.

Nostinem ero
quisim erat...
Reception

Teknisk chef Egon Erlandsen kan den 31. oktober
fejre 40 års-jubilæum - samtidig har han valgt at
gå på velfortjent pension.
Vi inviterer derfor til reception hos
Frederiksberg Forsyning, Stæhr Johansens Vej 38,
2000 Frederiksberg
torsdag den 1. november 2012 kl. 14 - 16.30.
Venlig hilsen
Frederiksberg Forsyning

Bestyrelsensformand, Børge Carlsen, kan
samtidig fejre sit 25-års jubilæum,
som medlem af bestyrelsen.
I den anledning inviteres forbrugere,
forretningsforbindelser og kollegaer til

Åbent hus
fredag den 7. december 2012
kl. 13.00 – 16.00
på Lem Varmeværk Askevej 5, 6940 Lem
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Lem Varmeværk
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DEN NYE ULTRASONIC MÅLER FRA LANDIS+GYR
- ET ABSOLUT HIGH+LIGHT
ULTRAHEAT®T230 er den nye generation af ultralyds varme- eller kølemålere med et nyt
glasfiberforstærket målerør, specielt udviklet og optimeret til at opfylde alle boligers behov.
Måleren har imponerende egenskaber: let i vægt, robust, lav anskaffelsespris samt yderst
brugervenlig og nem at håndtere.
T230 måleren er et moderne og revolutionerende alternativ til eksisterende målere!

High+Lights:
Varme- eller kølemåler med ultralydsteknik
Moderne glasfiberforstærket flowdel
7-cifret, let læseligt display
Temperaturområde: 5-90 °C
Stort dynamisk flowområde: 1:100
Alle monteringsretninger uden begrænsning
Hurtig og sikker montering
Lagring af værdier for 24 måneder
M-Bus interface
Selvdiagnosticerende
Miljøvenlig konstruktion

Hvis vi har formået at vække din nysgerrighed, og du er interesseret i yderligere information kontakt venligst:
Landis+Gyr A/S
Dalbergstrøget 5, 1.sal
2630 Taastrup
dk.info@landisgyr.com
www.landisgyr.com/eu

Kvalitetsprodukter fortjener
kvalitetslevering

Et veluddannet team af specialister bruger al deres erfaring og
energi på at sikre, at vores mange kunder får præcis de varer,
de har bestilt – leveret til den aftalte tid og på det aftalte sted.
Der er mange tråde, der skal samles for at gøre dette muligt, og
det kræver samarbejde i alle led. Det er medarbejderne i Transport,
Logistik og Lager, der samler trådene og gør punktlig levering
mulig.
Vores kunder skal være tilfredse – også med leverancerne. Derfor
følger vi løbende op telefonisk og lærer af tilbagemeldingerne, så vi
hele tiden kan blive endnu bedre.
Dansk knowhow – international erfaring
- der er mennesker bag resultaterne

LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør · Denmark
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com

I 2011 har vores danske team ekspederet tæt
ved 17.000 leverancer.
I volumen er det godt 14.000 tons, og på
dagsbasis er det i gennemsnit 77 leverancer,
der afsendes fra fabrikken i Løgstør til vore
danske kunder.

