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Nye beregningsforud
sætninger betyder,
at kalkulationsrenten
skal ned for at nå
grønne mål.
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F&U-Kontoen åbner
for ansøgninger
Udbudsrunden for
2013 er i gang.
Søg senest 15. januar.
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Fjernvarmen
rykker ind

Vær med, når
Ribe Fjernvarme
tilslutter forbruger
nummer 420 i stort
konverteringsprojekt fra
naturgas til fjernvarme.

Miljøvenlig
energi

Biogasmotor

SRO-anlæg

El-kedler

Der er meget fokus på energi og miljø, og
Tjæreborg Industri sørger altid for at være
i forreste linje, når det drejer sig om den
nyeste og mest effektive teknologi.
• Solvarme
• El-kedler
• Varmepumper
• Røggaskøling
• Halm, flis og træpiller
• Anden biomasse

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

• NOx reduktionsanlæg
• Biogasmotorer og -kedler
• El-styringer og SRO-anlæg
• Energioptimering
• Temperatursænkning
• Lufo og Optinox

• Design og projektering
• Myndighedsansøgninger
• Montage
• Delentrepriser
• Hovedentrepriser
• Totalentrepriser

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

Samfundsøkonomi og
fjernvarme

Indhold

Energiforliget betyder, at Danmarks el- og varme
forsyning skal være fossilfri i 2035. Allerede i 2020
skal halvdelen af de fossile brændsler være udfa
set. Konkret betyder det, at der i de kommende
syv år skal konverteres ca. 100.000 individuelle
naturgasfyr til fjernvarme. Fjernvarmen er der
med den rygrad, som et kommende intelligent
energisystem skal bygges op omkring.
Fjernvarmens berettigelse hviler på, at den, ud
over at være konkurrencedygtig for den enkelte
forbruger, også er samfundsøkonomisk rentabel.
Det skal være en gevinst for samfundet at udvide
fjernvarmedækningen. Ellers skal vi gøre noget
andet.
En udvidelse af fjernvarmenettet er en gevinst,
men de forudsætninger, der anvendes i bereg
ningen af konverteringsprojekternes samfunds
økonomi, stammer fra en tid, hvor naturgasnet
tet skulle rulles ud, og individuelle
naturgaskunder skulle finansiere den samlede
gasinvestering.
I dag er gas en begrænset ressource, og
vi er forpligtet til at bruge den intel
ligent, så samfundet får mest muligt
ud af det ædle brændsel. Efter Dansk
Fjernvarmes opfattelse, skal den
gas, vi har til rådighed, bruges til de
central kraftvarme – uanset om det
er naturgas, biogas eller forskellige
fremtidige former for VE-gas.
Derfor skal der skabes overens
stemmelse mellem de politiske
målsætninger, og det lov- og vejled
ningsgrundlag som konverterings
projekter vurderes ud fra. Har poli
tikerne sagt A, må de også sige B.

4

Leder

6

Fjernvarmeprisen 2012:
Selv i virkelig gamle bygninger er der
kæmpe energibesparelser at hente

8

Søgning til F&U-Kontoen

10 Energiforlig skaber nytænkning
11 Dansk Affaldsforening ser dagens lys
12 Til landsmøde… på cykel
Dag 2013 har fokus på
14 Varmens
energibesparelser

15 Også her er der fjernvarme
16 Fjernvarmen flytter ind
20 Landsmøde 2012 – i ord og billeder
26 Min dag
omstilling af energisektoren er
28 Grøn
umulig uden lavere kalkulationsrente
om udtrædelsesgodtgørelse
32 Krav
– seneste praksis
og journalisering
36 Offentlighedsloven
– en pligt?

38 Opfølgning på selvevalueringen
som brændsel til fjernvarme –
40 Energipil
erfaringsindsamling fra testfyringer

42 Landet rundt
44 Navne

Kim Mortensen,
direktør for Dansk Fjernvarme

Fjernvarmen
Nr. 12 · december 2012
51. årgang
ISSN: 0106-6234
Oplag: 3.700
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Tlf. 76 30 80 00
Fax. 75 52 89 62
www.danskfjernvarme.dk
mail@danskfjernvarme.dk

4

Ansvarshavende
over for presseloven
Formand Uffe Bro
formanden@danskfjernvarme.dk

Abonnementspris
Kr. 740,- årligt ekskl. moms
Til udlandet kr. 870,- årligt
inkl. forsendelse

Redaktion
Redaktør Lone Völcker
Journalist Flemming L. Rasmussen
fjernvarmen@danskfjernvarme.dk

Artiklerne må gerne citeres
med kildehenvisning.

Annoncer og abonnement
Informationssekretær Jytte K. Hensen
jh@danskfjernvarme.dk

Forside
Lars Jensen fra Ribe skifter
fra gas til fjernvarme.
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Også her er
der fjernvarme
Læs mere side 15
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Offentlighedsloven og
journalisering – en pligt?
Reglerne om aktindsigt giver andre
ret til at se oplysninger om varme
forsyningerne. Spørgsmålet er, om
det stiller krav om, at selskaberne
skal foretage journalisering.

Læs mere side 36

praksis

Landsmøde 2012
– i ord og billeder

Læs mere side 20

praksis
Det er nye tider i
Danmarks ældste by.
Mere end 400 hus
stande i Ribe har byt
tet gasfyret ud med
en fjernvarmeinstal
lation. I november
rykkede fjernvarmen
ind hos Lars Jensen,
der glæder sig til at få
billigere, grønnere
og mere komfortabel varme.

Læs mere
side 16

Fjernvarmen
flytter ind

nyheder

Trafiklyset inddeler bygningerne på Slotsholmen i røde, gule og grønne kategorier, alt efter energiforbrug. Redskabet giver alle
brugerne i statens bygninger noget at måle sig op imod. Resultatet er energibesparelser på 20 %.

Fjernvarmeprisen 2012:

Selv i virkelig gamle
bygninger er der kæmpe
energibesparelser at hente
Fjernvarmeprisen 2012 går til teknisk konsulent Bjarne Dalgaard fra
Bygningsstyrelsen. Sammen med Københavns Energi har han udviklet det
såkaldte trafiklys, der medvirker til store energibesparelser.
Tekst: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen,
Dansk Fjernvarme tos@danskfjernvarme.dk
Foto: Jakob Dall og Bygningsstyrelsen
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F

inansministeren behøver ikke
skamme sig over sit energifor
brug i sit ministerium. Varmen
ryger ikke længere op i den blå luft.
Det har årets modtager af Fjernvar
meprisen sikret.
Prismodtageren er teknisk konsu
lent Bjarne Dalgaard fra Bygnings
styrelsen. Han har gennem flere år
arbejdet intenst med at nedbringe
energiforbruget i statens bygninger
– specielt de flotte, gamle bygninger
på Slotsholmen, hvor statsmagten er
centreret – og flere af rigets slotte.
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Til arbejdet i det indre Købehavn har
han sammen med Københavns Energi
udviklet det såkaldte trafiklys. Et red
skab, som inddeler bygninger i rød,
gul og grøn alt efter energiforbrug.
Og et system, der for alvor har fået
brugerne af bygningerne til at tænke
grønt og energibesparende.
Et helt konkret bevis er, at det
gamle dampbaserede fjernvarmesy
stem er skiftet ud med et moderne
vandbaseret. Og at hele 150 el-radia
torer på Christiansborg er sat på por
ten til fordel for fjernvarme.

– Trafiklyset har været medvirkende
til at skabe fokus på energiforbruget.
Ingen chef vil jo bo i en ”rød” bygning,
siger Bjarne Dalgaard.

Dialog afgørende
Dialogen med lejerne – og især med
det tekniske personale, som i det dag
lige har ansvaret for energiforbruget
– har haft særdeles høj prioritet. En
del af energirenoveringsplanen har
således været at få målere ud på hver
enkelt bygning. Med det gamle damp
system var der kun tre målere i alt, og

nyheder

ingen kunne derfor få et overblik over
det nøjagtige forbrug i hvert enkelt af
de mange ministerier og slotte.
Resultaterne taler for sig selv.
I den gamle bygning fra 1720, hvor
Finansministeriet har til huse, er
der således skåret ned til et forbrug
under 100 kWh per kvadratmeter om
året. Dette har ført Finansministeriet
op i kategorien grøn.
Amalienborg har også skåret kraf
tigt ned, faktisk med hele 21 procent.
– Ved at have et redskab som
trafiklyset, får vi jo mulighed for at
prioritere, hvor det bedst kan betale
sig at sætte ressourcer ind. Og det er
ved de bygninger, der er i den røde
kategori, siger Bjarne Dalgaard.
Adfærd er afgørende, hvis de
sidste kWh skal spares. Folks helt al
mindelige vaner som at lukke vinduer
op uden at slukke radiatoren er for
eksempel dyre. Men også andre vaner
som eksempelvis, at nogle ministe
rier og andre institutioner skal have

døgnbemanding betyder noget. Kan
man afgrænse vagternes områder,
kan man eksempelvis også bruge nat
sænkning eller weekendsænkning.
De bemærkelsesværdige resulta
ter har også vakt opsigt i udlandet.
EU-systemet har brugt dem som case
i forbindelse med afstemningen om
et direktiv om energirenovering i
offentlige bygninger. Også Bygnings
styrelsens søsterorganisationer i de
nordiske lande har været på besøg for
at suge erfaringer til sig. J

Bjarne Dalgaard
ɟɟ Teknisk konsulent, Bygnings
styrelsen
ɟɟ Uddannet maskinmester, gasog vandmester samt energi
konsulent
ɟɟ Mere end 20 års erfaring med
energibesparelser i bygninger.

Bjarne Dalgaard, Bygningsstyrelsen, fik
på landsmødet overrakt Fjernvarmeprisen 2012. Han har arbejdet målrettet og
succesfuldt på at sænke energiforbruget
på Amalienborg, diverse slotte og hele
Slotsholmen med Christiansborg.

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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Søgning til
F&U-Kontoen

Ny app: Energi Agenten

Faldende energiforbrug
Det faktiske energiforbrug
i Danmark faldt i 1. halvår
2012 med 7,1 % sammen
lignet med 1. halvår 2011.
I 1. kvartal faldt forbruget
8,5 %, mens det faldt 5,5 % i
2. kvartal, begge i forhold til
samme kvartaler sidste år.
Danmark var nettoimportør
af el i 1. halvår 2012 i mod
sætning til 1. halvår 2011.
Det har ført til en markant
nedgang i elproduktionen
og dermed brændselsfor
bruget på de danske kraft
værker i 1. halvår af 2012.

Cross Border Bioenergy
DI Energibranchen og Euro
pean Biomass Association
har samlet data om fem
bioenergimarkeder – kraft
varme, biogas, biobrænd
stoffer, mindre varmeanlæg
og fjernvarme. Alle EU27-lan
dene er dækket med fokus
på otte lande, bl.a. Danmark.
Der er skabt et interaktivt
kort, hvor man kan se, hvor
attraktive landene er, og
der er udgivet fem markeds
håndbøger. Projektet skaber
kontakt mellem virksomhe
der på tværs af grænserne
og synliggør potentialet for
danske bioenergivirksomhe
der. Se mere: www.crossbor
derbioenergy.eu.
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Dansk Fjernvarmes F&U-Konto åbner ansøgnings
runden for 2013. Der er frist den 15. januar.
Tekst: Teknisk konsulent Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme kwh@danskfjernvarme.dk

Siden 2009 har DONG
Energy samarbejdet med
Experimentarium i Kø
benhavn om udstillingen
”ENERGI - sol, strøm og
spænding”. Nu er udstillin
gen opgraderet med ”Energi
Agent - jagten på den
grønne energi”, som er en
applikation, de besøgende
kan hente ned på deres
smartphones. Via applika
tionen bliver hele familien
sendt ud på en mission af
”Energiministeren” Else
Elstrøm, der leder familien
gennem fem forskellige ak
tiviteter om solenergi, vind-,
vand-, cykel– og bølgekraft.

F

jernvarme er den mest ud
bredte energiforsyningsform i
Danmark og i de kommende år
forventes den at nå ud til endnu flere.
Fjernvarmens betydning for samfun
det vokser derfor stadig.
Med det nye energiforlig, er
der kommet endnu mere fokus på
fjernvarmeværkerne, der både skal
spille en afgørende rolle omkring
energibesparelser, og når det gælder
omlægningen til vedvarende energi,
samtidig med at nye afgifter gør de
res entre.
Nye energiformer gør det blandt
andet nødvendigt at lagre energi på
flere måder. Måske skal el omsæt
tes til gas og lagres i gaslagrene for
senere at kunne bruges til transport
og kraftvarme. Måske er det hensigts
mæssigt at lagre el i fjernvarmesyste
merne via store varmepumper, som
samtidig opsamler spildt energi.
Der er mange spørgsmål, mange
parametre og mange nye teknologier
i fremtidens energisystem. Der ligger
med andre ord mange opgaver forude
for fjernvarmesektoren. Derfor er det
af stor betydning, at den hele tiden
udvikler sig, og at det sker i tæt sam
arbejde med de enkelte værker. Det
er Dansk Fjernvarmes F&U-Konto en
vigtig del af.
F&U-Kontoens midler er med til at
sætte gang i undersøgelser og pro
jekter, som kan optimere processer,
afklare afgifts- og tarifforhold, under
søge indfasning af nye teknologier og
undersøge nye strukturer inden for
fjernvarmeforsyningen.

Startskud for årets ansøgere
Igen i år har F&U-Kontoen midler, der
kan søges. Der er afsat cirka 1 million
kroner, og der plejer at være rift om
pengene. I 2012 har der således også
været 1 million kroner til F&U-projek
ter, og der har været 15 ansøgninger,

hvoraf syv projekter blev valgt ud til
at modtage støtte.
F&U-udvalget identificerer hvert år
en række temaer, der kan danne inspi
ration for hvilke emner, projektansøg
ningerne kan omhandle. Se nærmere
om dette års udbud i faktaboksen. J

F&U-Kontoens
udbud 2013
F&U-udvalget opstiller hvert år
en liste med mulige emner for
ansøgerne. Listen skal betragtes
som inspiration, og forslag inden
for andre områder er velkomne.
For 2013, er der taget udgangs
punkt i følgende emner:
ɟɟ Hvordan sikres fleksibilitet
– indpasning af flere energikil
der i samme net?
ɟɟ Samspil med fleksibelt elsystem
ɟɟ Intelligent drift af fjernvarme
net i samspil med brugerin
stallationer
ɟɟ Opfyldelse af fremtidige byg
ningers komfortkrav
ɟɟ Tarifstrukturer og vilkår, der
sikrer fjernvarmens konkur
rencedygtighed
ɟɟ Samspil mellem traditionelog lavtemperaturforbrugere.
Ansøgningsfristen er 15. januar
2013. Hvis alle midler ikke bliver
uddelt efter første ansøgnings
runde, kan der ansøges i løbet
af året. Disse ansøgninger bliver
behandlet på møder i maj og/el
ler september.
Hele udbudsbeskrivelsen
samt ansøgningsskema, supple
ret med yderligere oplysninger,
kan findes på www.danskfjern
varme.dk under fanebladet
”forskning” og derefter menu
punktet ”F&U-Konto”.

markedets bedste
pba-software

giver dig markedets bedste overblik...

Vi har udviklet en brugervenlig PBA-software, som gør det
lettere for dig at overvåge og optimere driften af dit anlæg.
Med alle informationer samlet ét sted er det let at danne sig
et overblik over anlæggets daglige drift.
Kontakt os hvis du vil vide mere:
Tlf.: 87 44 67 80 eller e-mail: pba@energidanmark.dk
www.energidanmark.dk
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Energiforlig skaber
nytænkning
De øgede energisparemål får Vestforbrænding til at gå nye veje.
Som det første i landet etablerer fjernvarmeselskabet et netværk,
hvor lokale virksomheder kan få gratis hjælp til at energiforbedre.
Tekst: Projektleder Jakob Møller Volf, Viegand Maagøe jmv@viegandmaagoe.dk

M

ed energiforliget skal ener
giselskaberne i 2013-2014
skabe 75 procent flere
energibesparelser om året end nu. Og
i 2015-2020 bliver det 100 procent flere.
Det får nu Vestforbrænding, der
leverer fjernvarme til Ballerup, Skov
lunde, Gladsaxe, Bagsværd, Herlev
og Værløse, til at gå nye veje for at
leve op til energispareforpligtelserne.
Som den første fjernvarmeproducent
i landet etablerer Vestforbrænding
et erhvervsnetværk, hvor lokale virk
somheder kan få gratis hjælp til at
energiforbedre.
– Hvem vil ikke gerne have gratis,
professionel rådgivning? Det tilby
der vi virksomhederne med Herlevs
Grønne Erhvervsnetværk. Til gengæld
vil energiforbedringer hos virksom
hederne bidrage til, at vi opfylder
vores energispareforpligtelser, siger
teknik- og energichef Per Wulff fra
Vestforbrænding.

En jungle for de små og mellemstore
Netværket henvender sig især til de
mange små og mellemstore virksom
heder.
– I junglen af energisparemulighe
der kan det være svært at vide, hvor
man skal begynde. Især når man ikke
har ressourcer til at sætte sig ind i
området og få plukket de lavthæn
gende frugter. Derfor er der et stort
uudnyttet potentiale for at spare
energiudgifter hos særligt de små og

mellemstore virksomheder. Det vil vi
hjælpe virksomhederne med at reali
sere, fortæller Per Wulff.
Vestforbrænding får hjælp til at
etablere og idriftsætte netværket
af konsulentvirksomheden, Viegand
Maagøe, der har gode erfaringer med
energinetværk i offentligt regi.
– Virksomhederne er selvfølgelig
glade for at få gratis hjælp til at spare
penge. Samtidig får de mulighed for
at netværke på møderne og blive
inspireret af de cases, de ser. I stedet
for at bruge mange penge på at sende
energikonsulenter ud på hver eneste
lille virksomhed, kan netværk være
en virkelig god måde at engagere
dem på, siger partner og direktør, Pe
ter Maagøe.

Hvad vil I høre om?
Herlevs Grønne Erhvervsnetværk
kom officielt til verden på det første
netværksmøde d. 21. november, hvor
Herlevs borgmester var til stede og
udtalte sin støtte. I det nye netværk
er virksomhederne medbestem
mende til, hvordan netværket skal
drives, og hvilke emner, der sættes
fokus på. For interessen og netværks
deltagerne skal være med til at drive
værket, mener teknik- og energichef
Per Wulff.
– Vores fagekspertise dækker
mange områder, og vi lader virksom
hederne være med til at bestemme,
om vi skal sætte fokus på for eksem

pel ventilation, belysning eller ser
verrum. Det er vigtigt, at virksomhe
derne interesserer sig for det, vi tager
op, og jeg tror på, at alle vil vinde på
det her initiativ, siger Per Wulff. J

Herlevs Grønne
Erhvervsnetværk
ɟɟ Energi- og affaldsselskabet,
Vestforbrænding, etablerede
21. november ”Herlevs Grønne
Erhvervsnetværk”, hvor lokale
virksomheder kan få hjælp til
at energiforbedre.
ɟɟ Netværket skal hjælpe virk
somheder i gang med renta
ble energiforbedringer og bi
drage til, at Vestforbrænding
opfylder sine energisparefor
pligtelser.
ɟɟ Det er gratis og uforpligtende
at være medlem af netværket.
ɟɟ Den øgede energispareforplig
telse som følge af energiafta
len fra marts er en del af re
geringens mål om at reducere
Danmarks udslip af drivhus
gasser med 40 procent i 2020 i
forhold til 1990-niveauet.
ɟɟ Danske virksomheder kan
ifølge Go’ Energi spare 3,9 mia.
kroner til energiudgifter om
året med investeringer, der
tjener sig hjem inden for højst
to år.
Kilder: Vestforbrænding, Energiaftalen,
Regeringsgrundlaget og Energistyrelsen

Tilmeld dig vores NYHedsBreve på

www.danskfjernvarme.dk
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Dansk Affaldsforening
ser dagens lys
De kommunale affaldsselskaber samler kræfterne i Dansk Affaldsforening,
der bliver Danmarks nye politiske forening på området.
Tekst: Renosam/affalddanmark
foto: Bax Lindhardt/Scanpix

D

ansk Affaldsforening opstår
den 1. januar 2013 ved, at de
kommunale aktører i de to
affaldsorganisationer, RenoSam og
affalddanmark, går sammen.
– Ved at samle de kommunale ak
tører på affaldsområdet er det muligt
at sætte dagsordenen langt mere ty
deligt og markant, siger formand Ove
E. Dalsgaard, der sammen med den
nye forenings anden formand, Mads
Jakobsen, har været hovedarkitek
terne bag Dansk Affaldsforening.
Udgifterne til affaldshåndtering
udgør ca. 11. mia. kr. årligt og er den
største offentlige miljøudgift i Dan
mark. Affaldsområdet står i disse år
over for markante udfordringer med
ressourcedagsordenen og grøn om
stilling som omdrejningspunkt.
Dansk Affaldsforening ønsker at
bidrage positivt til, at Danmark igen
kan iklæde sig den internationale

førertrøje i forhold til udviklingen
af den samfundsmæssige opgave
om håndtering af affald som en res
source. Foreningen vil desuden gen
nem samarbejde og udvikling med
virke til, at affaldssektoren kan hæve
ressourceeffektiviteten og sikre en
maksimal energiudnyttelse af det af
fald, der ikke kan genanvendes.

Affald er en ressource
– I Dansk Affaldsforening ser vi affald
som en ressource. Målet er at få skabt
et samfund, hvor vi kan genanvende
de samme begrænsede ressourcer
mere og bedre. Kommuner og affalds
selskaber står derfor over for at skulle
definere og udfylde nye roller. Vi skal
til at opfatte os selv som det binde
led, der hjælper ressourcerne fra fru
Hansens skraldespand tilbage i kreds
løbet igen, siger Mads Jakobsen.
Ove E. Dalsgaard supplerer:

– De ressourcer, vi ikke kan genan
vende som materialer, skal vi udnytte
til at producere grøn energi. Vi ser
derfor også energiudnyttelsen af res
sourcerne i affald som en særdeles
vigtig brik i at få den store grønne
omstilling på energiområdet til at gå
op i en højere enhed.
Formændene konstaterer med
stor glæde, at det endelig er lykkedes
at få skabt én stærk interesse-organi
sation, der kan samle alle kommunale
aktører og tale med én klar, tydelig og
markant stemme. Når formændene
ser tilbage, mener de, at affaldssekto
ren har stået splittet for længe.
– Ved at stå splittet har kommu
nerne fortyndet deres indflydelse på
affaldspolitikken i Danmark. Derfor er
jeg helt sikker på, at vi nu i fællesskab
kan få større gennemslagskraft for
vores synspunkter til gavn for vores
medlemmer, siger Mads Jakobsen. J

Dansk Affaldsforening
ɟɟ Dansk Affaldsforening har 51 medlemmer, som udgø
res af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber
og modtagestationer i Danmark og på Færøerne.
ɟɟ De 51 medlemmer af Dansk Affaldsforening håndterer
alt husholdningsaffald samt væsentlige mængder er
hvervsaffald fra 95 kommuner i Danmark.
ɟɟ Medlemmer af Dansk Affaldsforening råder over ca. 2,7
mio. tons forbrændingskapacitet og står for driften af
41 ud af de 42 deponier, der er i Danmark.
ɟɟ Den nye forening er i drift fra 1. januar 2013.

ɟɟ Dansk Affaldsforenings bestyrelse består af 11 perso
ner. Der er valgt to formænd: Mads Jakobsen, NVRaf
fald, og Ove E. Dalsgaard, Vestforbrænding. Der er
ligeledes to næstformænd, nemlig Mogens Lønborg,
Amager Ressourcecenter, og Per Bødker Andersen,
TAS. Den øvrige bestyrelse er: Bünyamin Simsek, Af
faldVarme Aarhus, Edvard Traberg, REFA, Kristian Sch
noor, Reno-Nord, Lars Havelund, Odense, Renovation,
Mads Nikolajsen, Reno Djurs, Niels Hörup, Kara/Nove
ren og Niels O. Pedersen, AffaldPlus.
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Til landsmøde… på cykel
Landsmødet er en anledning til at markere fjernvarmens miljøvenlige profil.
Det mener Allan Pedersen fra Haslev Fjernvarme, der de seneste to år har
cyklet til landsmødet.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Allan Pedersen

F

jernvarme er en miljøvenlig
forsyningsform, så når hele
branchen samles til landsmøde,
kan der ligge et godt signal i, at del
tagerne ankommer på et grønt trans
portmiddel.
Det mener Haslev Fjernvarmes
driftsleder, Allan Pedersen. De sidste
to år har han, som et symbol på grøn
adfærd, taget turen på cykel i selskab
med Lars Tystrup, der med bopæl og
base i Haslev arbejder som sælger for
Isoplus.
– Vi kan jo ikke alle sammen tage
til en grønt landsmøde og så an
komme i bil. Så sidste år foreslog jeg

Lars, lidt i sjov, at vi kunne cykle til
Aalborg sammen. Men han tog mig på
ordet, og vi endte med at gøre det og
fulgte så op igen i år. Vi håber sådan
set, at idéen kan brede sig i branchen.
Det kunne være sjovt, siger Allan Pe
dersen.
Sidste års cirka 230 kilometer
lange rute fra Haslev til Aalborg (via
Odden-Aarhus færgen) var lidt af en
kongeetape i forhold til dette års
beskedne 68 kilometer til København.
Turen blev i år klaret på godt og vel to
timer, mens det kostede næsten 7,5
timer i sadlen at klare den lange rute
til Aalborg.

Allan Pedersen, Haslev Fjernvarme (tv) og Lars Tystrup, Isoplus, har nu i to år cyklet
til landsmøde for sende et grønt signal.
12
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For Allan Pedersen er det dog ikke
tider og afstande, der tæller. Ikke som
det væsentligste – i hvert fald. Det
handler først og fremmest om symbo
likken og om at gøre noget sundt og
sjovt sammen.
– Jeg synes, det er med til at sende
et rigtig godt signal omkring fjernvar
men. Så jeg vil da godt opfordre andre
til at tage handsken op og bevæge
sig af sted på cyklen til næste år, si
ger driftslederen, der dog, trods alt,
indrømmer, at hjemrejsen fra begge
landsmøder af praktiske årsager ikke
er sket på cykel.

Ni mand til landsmøde
For Haslev Fjernvarme er det årlige
landsmøde en begivenhed, der står
centralt.
I år var betydningen ekstra stor,
fordi værket for nylig har overtaget
byens kraftvarmeværk fra Dong
Energy. Derfor var hele ni mand fra
værket af sted. Foruden Allan Peder
sen og en kollega fra varmeværket
drejede det sig om fem fra bestyrel
sen og to fra det nyerhvervede kraft
varmeværk.
– På landsmødet hører bestyrel
sen om, hvad der bevæger sig – også
inden for det tekniske. Så kommer de
og taler med mig efterfølgende, og
på den måde bruger vi landsmødet
som inspiration for både bestyrelse
og medarbejdere, samtidig med at
det ryster folk sammen rent socialt.
I år var landsmødet særligt en ople
velse for de to fra kraftvarmeværket,
der ikke før har været afsted. De skal
have fjernvarmepilene ind under
huden og mærke stemningen og sam
menholdet i branchen, og det gør
man på landsmødet.
Når der næste år igen er lands
møde, finder det sted i Aalborg. Hvis
tidsplanen kan gå op, satser Allan
Pedersen på, at cyklen kommer ud på
landevejene igen. J

tid . mål . behov

Få din gaskontrakt

skræddersyet
Kontakt os på 62 25 99 20 og få
en kontrakt, der passer til din virksomhed.
Det er den lige vej til en god forretning!

gashandel.dk
• Hos HMN Gashandel er du sikker på at få en god og personlig rådgivning.
• Vi beregner besparelses- og finansieringsforslag til kedeludskiftning.
• Vi arrangerer besøg af vores energirådgiver på både proces og opvarmning.
• Vi tilbyder fleksible kontrakter uden bindinger og begrænsninger for dig som kunde.
• Vi har mange års erfaring og stort kendskab til naturgasmarkedet.
DissingGrafisk.dk

Leverer naturgas til hele Danmark . Har mange års erfaring på naturgasmarkedet
Er Danmarks største gasselskab målt på kunder . Handler dagligt på de internationale gasmarkeder

nyheder

Varmens Dag
2013 har fokus
på energibesparelser
Søndag den 3. februar 2013 holdes Varmens Dag over hele landet. Varme
værkerne opfordres til at åbne dørene for kunder og andre nysgerrige sjæle.
Årets tema er energibesparelser.
Tekst: Direktør Eva Lange Rasmussen, FIF Markering er@fif-marketing.dk

63

procent af alle danske
boliger har fjernvarme,
så for mange er fjernvar
men en selvfølge på linje med vand
i køkkenhanen. Men spørger man
befolkningen om, hvordan fjernvar
men bliver produceret, og hvordan
den bidrager til at sænke vores CO2belastning, bliver nogle alligevel lidt
fjerne i blikket.
Fjernvarme er endnu ikke kendt
og anerkendt som en grøn varmefor
syning, selvom der i de kommende år
er omfattende planer om at omstille
produktionen fra fossile brændsler
til biomasse – og allerede nu er 52 %
baseret på VE.
Det landsdækkende arrangement,
Varmens Dag, skaber en fælles plat
form for, at varmeselskaberne rundt
om i landet kan markedsføre sig og
fortælle om deres grønne nutids- og
fremtidsprojekter til byens borgere.
Her kan alle interesserede blive lidt
klogere på, hvad fjernvarmen egent
lig står for i deres lokalområde.

Nemt at deltage
Varmens Dag er som mærkedag en
oplagt anledning til, at branchen får
fortalt alle de gode budskaber om
miljø og økonomi. Samtidig er det
her, varmeforsyningen kan brande
sig selv og gøre fjernvarmen nærvæ
rende for kunderne.
For at gøre det nemt at deltage
har FIF Marketing forberedt et kam
pagnekit, der indeholder alt det mar
14
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kedsføringsmateriale, forsyningerne
skal bruge for at gøre opmærksom
på dagen: Plakater, annoncer, presse
meddelelse og en fælles hjemmeside
www.varmens-dag.dk, der reklamerer
for alle arrangementer landsdæk
kende.
Pakken indeholder samtidig infor
mationsfoldere og reklameartikler,
de besøgende kan få med hjem.

Energirådgivning på programmet
Årets tema for Varmens Dag 2013 er
energirådgivning – et aktuelt emne,
der bakker op om de skærpede krav
til energibesparelser. Gennem foldere
og merchandise kan varmekunderne
få styr på, hvordan de kan holde
bedre på varmen og udnytte energien
mere effektivt. Samtidig tilbyder de
fleste værker tilskud til energiforbed
ringer i privatboligen eller serviceord
ninger, der sikrer et optimeret varme
anlæg uden fejl og mangler.
Varmens Dag ligger i årets kolde
ste måned, så varmeforbruget er højt
– og det er en ekstra god anledning
til at rådgive om netop energibespa
relser.
Noget at opleve
– også for de mindste
Men man behøver hverken være inge
niør eller teknisk interesseret for at
komme til Varmens Dag. FIF Marke
ting lægger op til, at det er en dag for
alle – også for børnefamilier. Derfor
har vi ligeledes forberedt en børne

pakke, hvor de mindste for eksempel
kan stifte bekendtskab med Mulle
Muldvarp, der er hovedperson i bør
nebogen ”Det mystiske rør i jorden”.
Børnebogen blev udgivet i for
bindelse med Varmens Dag 2012 og
er en sød lille fortælling om Mulle
Muldvarp, der slår hovedet på et rør,
mens han graver sine gange. Heldig
vis kan hans ven Regnar Regnorm
hjælpe med at opklare, hvor røret
kommer fra.
Varmens Dag holdes midt i varme
værkernes højsæson, så der er noget
at se på for alle, når der er fuld gang
i kedlerne, og varmeproduktionen er
på sit højeste.

5.000 besøgende i 2012
Da der var premiere på Varmens Dag
i februar i år, blev begivenheden et
stort tilløbsstykke mange steder.
Der blev snakket, afholdt konkur
rencer, hoppet i hoppeborge, kørt
på segways og serveret kaffe, kage,
brød og pølser i så store mængder,
at der nogle steder var helt udsolgt.
Pressen var også til stede og gav
begivenheden god omtale i de lokale
medier.
Vi håber, vi kan gentage succesen
til februar, for fjernvarmen er histo
rien om et varmesystem, der både
gavner klima, miljø, samfundsøko
nomi og ikke mindst familiernes var
mebudgetter. Det er den historie, vi
alle kan være med til at fortælle. J

Hvor er vi?
Tivoli i hjertet af København,
der siden 1843 har været en
af verdens mest berømte for
lystelsesparker. Tivoli blev en
øjeblikkelig succes. 175.000
gæster besøgte Tivoli i den før
ste, korte sæson – deriblandt
H.C. Andersen. I dag har Tivoli
omkring 4 millioner gæster pr.
år fordelt på tre sæsoner: som
mer (ca. 3 mio. gæster), Hal

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen
Foto: Tivoli

tivoli

Hvor meget varme bruger
Tivoli?
I 2011 brugte Tivoli 6.800 m3
damp svarende til en omkost
ning på 2,8 millioner kroner
eks. moms. Det er nogenlunde

Hvem leverer varmen?:
Københavns Energi

loween (ca. 300.000 gæster), og
jul (ca. 800.000 gæster).

er der fjernvarme

også her

Hvordan fungerer
varmesystemet?
Tivoli får fjernvarme i form af
damp. Der går 13 stikledninger
ind til parkens 13 underjordi

typisk. Dertil kommer et
ukendt forbrug hos enkelte re
stauranter, der har egen veks
ler, samt et skiftende forbrug
af supplerende elvarme i små
billethuse, boder m.m.

ske varmecentraler, hvor var
men veksles fra dampsystemet
til parkens interne, vandbårne
ledningsnet. Alle nagelfaste
bygninger har fjernvarme,
dertil kommer supplerende el
varme i visse mindre bygninger
samt lokaler, der minder om
udestuer, eksempelvis et sted
som Grøften. Alle selvstændige
bygninger har egne målere.

Største udfordring ved varme?
Tivoli er fra starten grundlagt
til alene at blive brugt om som
meren. Udfordringen er derfor,
at udviklingen går i retning af
mere og mere udvidede åb
ningstider. Sommeråbningen

Fordelen ved fjernvarme?
Det er den mest energirigtige
varme at bruge, og så er det en
fuldstændig stabil forsyning.

Kilde: Teknisk chef Thomas Ahlmann
Jensen, Tivoli.

Tivoli har store forventninger til,
at det københavnske fjernvarme
system skifter fra damp til vand.
En proces, der er i gang i disse
år. Vand kan transportere mere
energi per enhed end damp og er
langt nemmere at håndtere for
personalet i Tivoli. Parkens var
mecentraler skal ombygges – men
de nye vandvekslere slides langt
mindre end de nuværende damp
vekslere.

Bonus-information:
Tivoli arbejder intenst med at
spare på elforbruget. Haven er
eksempelvis i fuldt sving med
at skifte sine tusindvis af pærer
ud til LED-belysning. Det er et
enormt arbejde, hvor det også har
været en udfordring at finde LEDpærer, der giver samme varme og
hyggelige glød som gammeldags
glødepærer. Det mener Tivoli
dog er lykkedes, og mange steder
skiftes pærer derfor fra 40 watt til
1,2 watt.

Hvilken særlig betydning har
varme netop her?
Varmen er nødvendig for, at Tivoli
kan holde åbent på andre tids
punkter end sommeren. Gæsterne
opholder sig meget udenfor, men
forventer også at kunne komme
ind og få varmen. Folk gider ikke
sidde og fryse.

er udvidet, og dertil kommer halo
ween og jul. Parken arbejder med
at energioptimere alle bygninger
og skifter løbende klimaskærmen
ud.

praksis

Lars Jensen følger med, mens Torben Feddersen
(tv) og Jack Schou er ved at få stikledningen på
plads. Snart kan gasfyret pilles ned og fjernvarmen i stedet stå for at varme familiens hus op.
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Fjernvarmen
flytter ind
Det er nye tider i Danmarks ældste by. Mere end 400 husstande
i Ribe har byttet gasfyret ud med en fjernvarmeinstallation. I
november rykkede fjernvarmen ind hos Lars Jensen, der glæder
sig til at få billigere, grønnere og mere komfortabel varme.

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Nils Rosenvold

E

n smal rende snor sig gennem jorden og frem til
muren lige ved Lars Jensens bryggersdør. Nede
i renden ligger det fjernvarmerør, som inden
længe skal sørge for varme og varmt vand i det røde
murstenshus på Tangevej i udkanten af Ribe.
Torben Feddersen og Jack Schou fra Ribe Fjernvarme
er ved at montere det lille rustfri metalskab, der bliver
fjernvarmens adgangsport til huset. Lars Jensen følger
arbejdet fra døråbningen i selskab med datteren, Lullu
Andrea, inden arbejdsdagen begynder.
Snart kan fjernvarmerøret kobles på og så mangler
gasfyret blot at blive afmonteret, inden endnu et hus
har skiftet naturgassen ud med fjernvarme. For Lars
Jensen er langt fra alene. Omkring 420 husstande i hans
kvarter har skiftet forsyningsform, og det tal kan po
tentielt stige til 700 i takt med, at flere og flere af områ
dets husstande vælger fjernvarmen.
Hvor konverteringsprojekter rundt om i landet ofte
støder på modstand fra gasselskaberne – så uenighed
om en eventuel kompensationsbetaling ender med at
spænde ben – så lykkedes det Ribe Fjernvarme at få

grønt lys til at konvertere det såkaldte ”Tange-kvarter”.
Dong Energy frafaldt den indsigelse, selskabet ellers
allerede havde fremlagt, i kølvandet på en afgørelse
fra Fyn, hvor Assens Fjernvarme fik rettens ord for,
at værket ikke skulle betale kompensation. I Ribe lå
fjernvarmen allerede i Tange-kvarteret, og det var en
væsentlig løftestang til at få projektet til at glide igen
nem systemet.

Billigt og nemt
Alt det spekulerer den 43-årige skolelærer, Lars Jensen,
dog ikke på, mens fjernvarmen er ved at flytte ind i det
hus, han deler med Tine Jensen og parrets tre børn. Han
er blot glad for at have fået muligheden for at stifte be
kendtskab med fjernvarme.
– Vi købte huset for halvandet år siden, og dengang
kunne man endnu ikke få fjernvarme her. Vi gik i gang
med en tilbygning til huset, så det var heller ikke lige
energi, vi koncentrerede os om på det tidspunkt. Vi har
boet til leje i en boligforening før, så det var nyt, at vi
selv aktivt skulle forholde os til det, fortæller han.
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Da muligheden for at få fjernvarme opstod, var
valget til gengæld nemt.
– Det var overhovedet ikke svært at træffe
beslutningen om at skifte til fjernvarme. For os
er det noget billigere end gas, installationen er
vedligeholdelsesfri, og vi slipper af med et fyr,
der driller og larmer, når det kører. Vi er tre børn
og to voksne og har oplevet, at gasfyrets varmt
vandsbeholder ikke har været tilstrækkelig stor
til at sørge for varmt vand til alle. Det problem
slipper vi også for, påpeger han.
Parret fra Tangevej har betalt omkring 40.000
kroner for at komme på fjernvarmen og skal der
udover betale cirka 6.000 kroner for at blive kob
let fra naturgassen. Samlet set en omkostning,
parret måtte låne til i banken. Det var til gen
gæld ikke noget problem, blandt andet fordi boli
gen er steget i værdi på grund af fjernvarmen.

Enormt projekt
For Ribe Fjernvarme har Tange-projektet været
en gevaldig mundfuld. Værket har i dag knap
2.400 forbrugere, så det siger sig selv, at et pro
jekt, der betyder, at op imod 700 nye kommer til,
er ganske stort at håndtere.
Indtil videre er cirka 420 kommet på, og ved
siden af det arbejde har værket bygget en ny fli
skedel, en elpatron og et nyt værksted. Det hele
er gået stærkt – en overgang blev der gravet
1.000 meter om ugen – men processen er ifølge
driftsleder, Richard Boisen, forløbet godt.
Projektet er kommet i gang som et resul
tat af daværende energiminister Connie
Hedegaards brev til kommunerne, hvor hun
opfordrede dem til at sætte gang i strategisk
energiplanlægning i jagten på at forandre
energisektoren i en grøn
retning.

Tange-kvarteret har hidtil haft både naturgasog fjernvarmeforsynede ejendomme, og Ribe
Fjernvarme så det derfor som et naturligt sted
at udvide sit forsyningsområde og dermed også
yde et bidrag til en grøn omstilling.

Klare svar og en løsning til alle
Projektet blev sat i gang med en hvervekam
pagne, hvor målet var at få tilstrækkelig mange
underskrifter fra nye forbrugere til, at projektet
var rentabelt at gennemføre. Kampagnen be
stod blandt andet af annoncering og et borger
møde.
– Vi havde fastlagt et mål om, at 40 procent
skulle give forhåndstilsagn, før vi ville gå i gang.
På den sidste dag i kampagneperioden mang
lede vi stadig 10 procent for at nå det mål. Men
så gik det stærkt, og vi kom over grænsen, så vi
kunne gå i gang. Siden hen er folk kommet til
støt og roligt. Vi er nu oppe på 60 procent tilslut
ning, fortæller Richard Boisen og tilføjer, at især
borgermødet gjorde en stor forskel.
Et andet væsentligt led i bestræbelserne
på at få folks øjne op for fjernvarmen var et
åbent-hus arrangement, hvor potentielle for
brugere fik lavet beregninger på, hvad et skift til
fjernvarmen ville betyde for netop deres boligs
varmeregning.
– Der var en kødrand af mennesker, og det
tog sin tid. Men det var en stor succes, hvor
mange fik et resultat, der viste, at de kunne
spare mellem 2.500 og 3.000 om året på at skifte
til fjernvarme, fortæller Richard Boisen.
Han tilføjer, at andre kun kunne spare et min
dre beløb på årligt 400-500 kroner, eksempelvis
hvis deres gasfyr var af nyere dato. Men det er
også en slags viden at tage med sig hjem – for
måske kommer de med senere, når nu fjernvar

3-årige Lullu Andrea holder godt øje med, at husets nye varmekilde kommer på plads. Fjernvarmen skal føres ind gennem væggen til
bryggerset, hvor fjernvarmeinstallationen snart får plads. Huset bebos foruden hende af to søskende samt forældrene Lars og Tine.
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men ligger i vejen og venter. Boligejere i den
situation havde fjernvarmeværket nemlig også
forberedt en løsning til.
– Nogle valgte en mellemløsning, hvor de be
talte for at få stikledningen lagt helt ind til hu
set og få etableret indgangsskabet på væggen.
Så kan fjernvarmen senere kobles til på bare én
dag. De har fået arbejdet til kampagnepris ved
at slå til nu.
Fjernvarmeledningerne er lagt ud i alle
kvarterets veje, og der er lagt stik ind på skel
grænsen til alle grunde, også dem der ikke i
første omgang ønskede at skifte til fjernvarme.
Det betyder, at det er langt nemmere at koble
dem på senere, fordi værket undgår at skulle
grave i offentlig vej og alene skal arbejde på den
enkelte matrikel. Det sparer en masse organisa
torisk arbejde, og desuden er alt asfaltarbejde
taget et ét hug.

God information er afgørende
Åben, tydelig og vedholdende information har
været et nøglepunkt. Både inden konverterin
gerne gik i gang og undervejs i processen.
– Der har været plakater to steder i byen,
som har informeret om, hvor og hvornår vi gra
vede. Vi har desuden tilbudt en sms-service med
opdateringer og vi har naturligvis brugt vores
hjemmeside meget aktivt, fortæller Richard Boi
sen og tilføjer, at værket stort set kun har fået
ros for sin måde at håndtere arbejdet på. For
det har unægteligt været et gravearbejde, der
har været til at få øje på.
Lars Jensen er blandt de forbrugere, der har
følt sig godt behandlet.
– I efteråret gravede varmeværket hele ga
den op, og det var da en udfordring at komme
rundt og at få parkeret bilen. Men fjernvarmen
har været virkelig god til at informere os om
det, blandt andet via sms. Jeg har i det hele ta
get kun mødt rare mennesker på fjernvarmen.
Eksempelvis stod jeg selv for at grave renden til
stikledningen, og der blev jeg forsinket. Det tog
de rigtig pænt, og det er super god service.
Og god service er, kombineret med en kon
kurrencedygtig pris, ifølge Richard Boisen,
netop det, der skal til, hvis folk skal motiveres
til at skifte til fjernvarmen.
– Hvis varmeværkerne ønsker at konvertere
gasområder, er de nødt til at være både bedre
og billigere. Så enkelt er det simpelthen. Folk
skal ikke have noget bøvl med det, vurderer
han.
Driftslederen tilføjer, at der til gengæld
ligger muligheder i fjernvarmens kollektive
system, som forbrugerne ikke har været vant til
som gaskunder.
– Hvis folk har problemer med deres fjern
varmeinstallation, vil vi hos Ribe Fjernvarme i
mange tilfælde komme og ordne det uden be
regning – også i weekenderne. Sådan er det jo
ikke med et gasfyr. Her koster alting jo hurtigt

penge, inden du har set dig om. Så et kollektivt,
fællesejet system er et anderledes sted at være
kunde.
Lars Jensen glæder sig i hvert fald til at få
dækket forhaven til, så han, som nummer 420 i
Tangekvarteret, kan få sat fjernvarmen i gang.
Og selvom økonomien tæller mest, så ser han
også andre fordele.
– Jeg går meget ind for fjernvarmen, fordi det
er et forbrugerejet værk, hvor kunderne selv
kan få indflydelse. Samtidig vil jeg gerne støtte
den grønne udvikling, der er i gang via fjernvar
men. J

– Det var overhovedet ikke svært at træffe beslutningen om at skifte
til fjernvarme, fastslår 43-årige Lars Jensen der nu har sagt farvel til sit
naturgasfyr.

Nyt flisanlæg
I forbindelse med konverteringen af Tange-kvarteret har Ribe
Fjernvarme opført en ny fliskedel, en elpatron og et nyt værksted.
Samlet pris: Omkring 23 millioner kroner.
Flisværket er på 4 MW og er dimensioneret til at dække hele
Tange-kvarteret, hvoraf aktuelt 60 procent har tilsluttet sig fjern
varmen.
Flisværket betyder, at Ribe Fjernvarme samlet set bliver grøn
nere. I den aktuelle situation kan flisværket dække omkring 40
procent af værkets årsbehov, og naturgassen vil fremover derfor
kun levere omkring 15 procent. Tidligere stod gassen for hele 60
procent af den årlige produktion. Resten af varmen kommer fra
biogas (cirka 20 procent) og overskudsvarme fra Dansk Træem
ballage (cirka 20 procent). Desuden vil elpatronen komme til at
dække en endnu ukendt andel af varmebehovet.
– Det hele betyder, at vi har fået flere håndtag at skrue på – og
jo flere jo bedre. Det nye setup giver os bedre mulighed for at
bevare en lav pris
og en god konkur
renceevne, vurderer
driftsleder Richard
Boisen.
Det nye flisværk,
elpatronen og værk
sted blev officielt
indviet den 16. no
vember 2012.
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Landsmøde
– i ord og billeder

Tekst: Flemming L. Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
og Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
Foto: Jakob Dall
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1.862

fjernvarmefolk, to ministre,
en overborgmester, ener
gipolitikere og eksperter
fra en række organisationer mødtes i oktober til Dansk
Fjernvarmes landsmøde i Tivoli Congress Center i Kø
benhavn.
I to intense dage var det meste andet lukket ude til
fordel for et skarpt fokus på ”Fjernvarme – det smarte
energisystem”. Kalkulationsrente, naturgaskonverte
ring, strategisk energiplanlægning, grøn vækst, geo
termi og forbrugerindflydelse var blandt de emner, der
blev talt om, debatteret og efterfølgende diskuteret.
Få et glimt af det hele på de næste sider og hent alle
indlæg på www.danskfjernvarme.dk
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Central rolle i ”grøn makeover”
Økonomi- og indenrigsminister, Margrete Vesta
ger, gav landsmødedeltagerne en nøglerolle i
fremtidens energisektor.
– Over de næste 20-25 år skal vores energisy
stem have det, vi med sindsro kan kalde en ”grøn
makeover”, og I kommer til at spille en helt cen
tral rolle. Det kan godt være, nogen vil udnævne
rørene og kedlerne – hardwaren – til at være det,
der spiller en central rolle. Men det er jer, der spil
ler den centrale rolle. Det er jer, der tager beslut
ningerne, det er jer, der fører dem ud i livet og det
er jer, der tager ansvar for at ville være med.

22

Fjernvarmen · nr. 12 · december 2012

praksis

Muligheder i geotermi
– Der er et uudnyttet potentiale for geotermi
og der er gode muligheder for, at vi kan ud
nytte det. Vi skal finde ud af, om vi skal lave
en forsikringsordning og hvordan. Eventuelt
en kollektiv forsikring, hvor man dækker
hinanden, sagde energiordfører Pernille
Rosenkrantz-Theil (S).

Danmark er kendt for
at være det land, hvor
den grønne omstilling lykkes.
Men vi skal godt nok rubbe
neglene, hvis vi skal bevare
den position.”
Martin Lidegaard

Kompensation på plads før jul
Kompensationsbetalingen til naturgasselska
berne var et brandvarmt emne på landsmødet
og klima-, energi- og bygningsminister, Martin
Lidegaard, lovede, at der kommer en bekendt
gørelse, som vil fastsætte en kompensations
betaling. Formodentlig før jul.
Fjernvarmen · nr. 12 · december 2012
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Det er altafgørende,
at staten går ind i
planlægningen, så vi bruger
de 90-150 mia. kr. rigtigt.
Lars Chr. Lilleholt (V) om energiplanlægning

Gevinst for Danmark
– Jeg tør næsten ikke lave et regnestykke
over, hvilken gevinst fjernvarmen har
været for Danmark, konstaterede forhen
værende Dong-chef, Anders Eldrup, da han
debatterede grøn vækst med Søren Gade,
Landbrug & Fødevarer, Hans Peter Slente
fra DI Energiindustrien og Lars Storr-Han
sen fra Dansk Byggeri.
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Konkrete meldinger
– I har krav på at få mere
konkrete meldinger. Når
de analyser, der er omtalt i
energiforliget, er gennem
ført om et år, kommer jeg
og fortæller jer, hvad der er
fremtiden og hvad der ikke
er fremtiden at investere
i. Hvis der er nogen bran
che og noget land, der kan
klare det, så er det jer og os,
sagde Martin Lidegaard.

Grønne gevinster
Dansk Fjernvarmes formand,
Uffe Bro, satte fjernvarmen
i en offensiv rolle.
– Det letteste sted at hente
store, grønne gevinster er ved
at konvertere de cirka 400.000
individuelle naturgasfyr til fjern
varme. Derfor står vi fra fjernvar
men uforstående overfor, at man
fra lovgivningsmagtens side gang
på gang giver mulighed for at gå
imod de grønne konverteringer.
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Min dag
Thomas Byskov
35 år · Ledningsmester og energirådgiver
Lemvig Varmeværk · 8 år i stillingen
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
FOTO: Mads Krabbe

Det første jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at gå
ind i kontrolrummet og sige godmorgen til alle. Vi snakker
om dagens opgaver. Bagefter siger jeg godmorgen på
kontoret, henter kaffe og går i gang med at tjekke mails.
Mit arbejde består i at varetage og planlægge driften af
ledningsnettet. Derudover har jeg kontakt til forbrugerne
om tekniske spørgsmål. Jeg står også for værkets
arbejde med energibesparelser, dog sammen med Bodil
Kristensen, som håndterer indberetningen.
Omkring halvdelen af min tid går med ledningsnettet.
Planlægning af renoveringer, dimensionering,
brøndeftersyn og alt muligt andet. Den anden halvdel
går med energibesparelser. Jeg kører også uden for vores

forsyningsområde og hjælper især virksomheder med
energirådgivning. Vi gennemgår deres anlæg sammen,
og jeg hjælper med at finde mulige besparelser.
Når virksomheden gennemfører dem, får vi lov at
indberette dem. Vi gør det sådan, fordi de besparelser,
vi selv kan finde, er billigere end dem, vi ellers skal ud
at købe for at nå målet. Vi synes selv, vi er ret gode til
det, og vi er foran vores sparemål.
Min vigtigste opgave er at sørge for, at ledningsnettet
er i orden, og at vi når vores energisparemål. Det sidste
fylder mere og mere.
Min tætteste kollega er svær at sætte navn på. Det
skifter fra dag til dag, fordi jeg har berøring med alle.
Jeg spiser min frokost hjemme hos mig selv. Til
gengæld mødes vi alle på værket til formiddagskaffe.
Jeg er gladest for mit arbejde, når jeg møder mandag
morgen og ser de nye udfordringer, der venter. Der er
altid nye ting, vi skal forholde os til. Jeg husker med
stolthed og glæde de tilfælde, hvor vi har sat os mål
og nået dem. Det gælder for eksempel områder som
vandtab, varmetab og konvertering af oliefyr. Jeg kan
godt lide at sætte delmål og jagte dem.
Der er mest pres på, når renoveringssæsonen buldrer
derudaf og i februar, når vi er tæt på deadline for
indberetninger af energibesparelser.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi det
er en branche i konstant udvikling både teknisk og
administrativt. Samtidig kan man altid ringe til andre
værker og blive mødt med åbenhed og venlighed. Det
synes jeg karakteriserer branchen.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi blev endnu bedre til at
erfaringsudveksle på alle leder og kanter i branchen,
også blandt små og mellemstore værker. Der er gode
idéer at hente alle steder.
Det sidste jeg gør, før jeg går hver dag, er at rydde
op på kontoret. Siden jeg læste en artikel i denne
serie om en, der altid sluttede af med at rydde
op, så er jeg faktisk begyndt på det samme. Det
stressede mig en smule, at det rodede, når jeg
kom næste morgen.
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Nyhedsbrev | december 2012
Energibesparelser
Det nye energiforlig 2012-2020 af 22. marts 2012 er videreført i en aftale mellem Energiministeriet
og energiselskaberne, herunder Dansk Fjernvarme. De nye krav til fjernvarmeforsyningernes energibesparelser kendes nu, og det nye standardværdikatalog for energibesparelser er på vej.
DFF-EDBs systemer er parat til indberetning af værkernes energibesparelser for 2012, i februar
2013. Derefter implementerer vi det kommende nye standardværdikatalog gældende fra 1. januar
2013. Der er også nye krav til dokumentation af omkostninger for energibesparelser fra 2013. Det
vender vi tilbage med, når det er endeligt afklaret sammen med Dansk Fjernvarme. DFF-EDB udsender derefter vejledning til brugerne om implementering i DFF-EDBs systemet.
Outsourcing - Administration af fjernvarmeforsyning, ledningsnet, ledningsregistrering
DFF-EDB tilbyder administration af fjernvarmeforsyninger. Det kan være ved akut behov, eller det
kan være på længevarende aftaler, hvor DFF-EDB overtager hele eller dele af fjernvarmeforsyningens administration. DFF-EDB tilbyder også at administrerer fjernvarmeforsyningens ledningsnet.
Vi ajourfører data for fjernvarmenettet med de ændringer, som varmeværket fremsender, og vi besvarer henvendelser fra LER, hvis det ønskes. For øjeblikket administrerer DFF-EDB helt eller delvis
ni fjernvarmeforsyninger og femten ledningsregistrering. Når DFF-EDB administrerer fjernvarmeforsyningen er system og data fortsat til rådighed for værkets ledelse og øvrigt driftspersonale.
Kontakt DFF-EDB hvis I ønsker hjælp til administration og/eller ledningsregistrering.
Udbygning af fjernvarmeforsyning
Skal fjernvarmeforsyningen udvide sit forsyningsområde eller skal fjernvarmeforsyningens ledningsnet optimeres? Det kræver et komplet ledningsregistreringssystem med alle data registreret,
som en komplet beregningsklar datamodel. Denne konsulentopgave kan DFF-EDB klare for fjernvarmeforsyningen. Modellen kan benyttes i DFF-EDBs system eller eksporteres til TERMIS. Kontakt
DFF-EDB for at høre mere om denne konsulentydelse.
Frikøbte grunddata, flere data til rådighed for fjernvarmeforsyninger
Grunddata er de data, det offentlige anvender i fællesskab, f.eks. BBR-oplysninger, grundkortet,
matrikelkortet osv. Disse grunddata er frikøbt pr. 1. januar 2013. Det betyder, at de bliver gratis at
bruge for alle interesserede. Det er endnu ikke offentliggjort, hvordan de forskellige grunddata
gøres tilgængelige. Så snart der er konkrete oplysninger om adgang til data, vil DFF-EDB følge op
på mulighederne og igangsætte arbejdet med at klargøre vores systemer til at hente og anvende
disse data.
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ny viden

Grøn omstilling af
energisektoren er umulig
uden lavere kalkulationsrente
Konsekvenserne af nye beregningsforudsætninger er, at de politiske mål om
en grøn energisektor ikke kan opfyldes i øjeblikket. Artiklen belyser, hvordan
en reduktion af kalkulationsrenten til 3 % kan være med til at rette op på
problemstillingen.
Tekst: Økonomisk konsulent Anders Jespersen,
Dansk Fjernvarme aje@danskfjernvarme.dk

Samfundsøkonomi Dansk Fjern
varme har i den seneste tid gjort
opmærksom på, at det er nødven
digt at sænke kalkulationsrenten
for at få sat skub i de investeringer/
projekter, der skal sikre de politiske
mål for omstillingen af den danske
energisektor.
En gennemgang af udvalgte pro
jekter, der enten er i gang med at
blive behandlet af kommunerne eller

lige er afsluttet, bekræfter billedet af,
at redskaberne til energiomstilling
endnu ikke er på plads.
Før et projekt, f.eks. konvertering
af individuelle naturgaskunder til
fjernvarme, kan blive godkendt af
kommunen, skal der ifølge projekt
bekendtgørelsen udføres samfunds
mæssige beregninger, der viser, at det
nye projekt giver en samfundsøkono
misk gevinst.

Nye forudsætninger
I september udgav Energistyrelsen en
ny udgave af de beregningsforudsæt
ninger, der skal ligge til grund for de
samfundsøkonomiske beregninger,
som et projekt (f.eks. naturgaskon
vertering) skal godkendes ud fra, jf.
projektbekendtgørelsen.
Disse beregningsforudsætninger
indeholder bl.a. priserne på brænd
sler frem til 2035, samt priserne på

Tabel 1: Oprindeligt samfundsmæssigt resultat ved konvertering

Omkostninger i kr.

Brændsel

Drift og
investering

Emmisioner

Afgiftsprovenu
modregnes

Samlet

Projekt (kr.) – Fjernvarme

34.156.871

15.395.090

3.248.091

-163.919

52.636.134

Reference (kr.) Naturgas

39.704.843

13.747.170

5.613.908

-5.527.507

53.538.414

Difference*

-902.280

* Negative tal betyder, at projektet er billigere end referencen og bør gennemføres
Tabel 2: Konvertering ved nye brændelspriser i forhold til oprindeligt projekt

Omkostninger i kr.

Brændsel

Drift og
investering

Emmisioner

Afgiftsprovenu
modregnes

Samlet

Projekt (kr.) – Fjernvarme

35.674.965

15.395.090

3.248.091

-163.919

54.154.228

Reference (kr.) Naturgas

38.664.080

13.747.170

5.613.908

-5.527.507

52.497.651

Difference*

1.656.577

* Positive tal betyder, at projektet er dyrere end referencen og ikke bør gennemføres

Tabel 3: Konvertering ved nye priser på CO2-kvoter i forhold til oprindeligt projekt

Omkostninger i kr.

Brændsel

Drift og
investering

Emmisioner

Samlet

Projekt (kr.) – Fjernvarme

34.156.871

15.395.090

3.197.271

-163.919

52.585.313

Reference (kr.) Naturgas

39.704.843

13.747.170

4.172.699

-5.527.507

52.097.206

Difference*
* Positive tal betyder, at projektet er dyrere end referencen og ikke bør gennemføres
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CO2-kvoter. I forhold til de bereg
ningsforudsætninger, som var gæl
dende før september 2012, er der sket
meget, specielt i forhold til den for
ventede udvikling i naturgaspriserne.
Både for naturgaspriserne til pro
duktion af el/varme og til individuel
opvarmning er der sket en væsentlig
opbremsning i prisstigningen frem til
2035. Samtidig er der ikke væsentlige
ændringer i den prisstigning, der
forventes for de forskellige biomas
sebrændsler i samme periode.
Det betyder, at naturgassen på
sigt ikke bliver lige så dyrt et alter
nativ til fjernvarme, baseret på mil
jøvenlig biomasse, som den tidligere
har været. Samtidig falder priserne
på CO2-kvoter betydeligt frem mod
2035, hvilket, ifølge beregningsfor
udsætningerne, fremover gør det bil
ligere at udlede CO2.
Disse to forhold har en væsentlig
betydning for de samfundsøkonomi
ske beregninger af de miljøvenlige
fjernvarmeprojekter, der skal være
med til at opfylde målene i energifor
liget og omstille Danmark til et miljø
venligt samfund.

I det følgende vil tre eksempler be
lyse problemstillingen af konsekven
serne ved de nye beregningsforud
sætninger. Samtidig bliver det belyst,
hvordan en reduktion af kalkulati
onsrenten til 3 % kan være med til at
rette op på problemstillingen.

Konvertering af individuel naturgas
til miljøvenlig fjernvarme
I øjeblikket er der et konverterings
projekt i gang, hvor ca. 165 individu
elle naturgaskunder skal konverteres
til fjernvarme baseret på træpiller.
Projektet er ved at blive godkendt
i kommunen ud fra de beregnings
mæssige forudsætninger, der var
gældende før september 2012. Som
det ses i tabel 1 giver projektet en
samfundsmæssig gevinst på omkring
900.000 kr. ud af et samlet omkost
ningsniveau på 53 mio. kr.
Sætter man de nye beregningsfor
udsætninger ind, ser samfundsøko
nomien helt anderledes ud, se tabel
2. De nye brændselspriser betyder en
forringelse af projektet med ca. 2,5
mio. kr., således at konverteringen nu
betyder et samfundsmæssigt tab på

ca. 1,6 mio. kr. i forhold til det oprin
delige projekt.
Foretages den samme beregning
med de nye CO₂-kvoter i stedet for
brændselspriser, ses det, at projektet
med de nye priser igen giver et sam
fundsmæssigt tab på ca. 0,5 mio. kr.
Dermed er det en forringelse af pro
jektet med 1,4 mio. kr. i forhold til det
oprindelige projekt
Dermed er, hvad der ”i går” var
både et samfundsøkonomisk og mil
jømæssigt godt projekt, ikke længere
en samfundsøkonomisk fordel, jf. den
samlede oversigt i tabel 4, hvoraf det
fremgår at de nye forudsætninger for
ringer projektet med ca. 4. mio. kr.
Ovenstående eksempel kan anses
som et typisk konverteringsprojekt i
henhold til størrelse og form. Derfor
er det Dansk Fjernvarmes vurdering,
at med de nuværende betingelser for
konverteringsprojekter, vil disse ikke
længere være mulige. Dermed vil det
heller ikke være muligt at nå målene i
det vedtagne energiforlig.
Hvis der skal gang i konverteringer
igen, skal der være bedre betingelser
for disse projekter. En nedsættelse af

Tabel 4: Samlet oversigt
Samlet oversigt over negative
påvirkninger af det oprindelige projekt
Nye brændselspriser

2.558.857

Nye kvotepriser

1.390.388

Samlet for nye forudsætninger

3.949.245

Tabel 5: Sænkning af kalkulationsrente fra 5 % til 3 % i forhold til oprindeligt projekt

Omkostninger i kr.

Brændsel

Drift og
investering

Emmisioner

Afgiftsprovenu
modregnes

Samlet

Projekt (kr.) – Fjernvarme

40.167.113

15.395.090

3.807.098

-195.982

59.173.320

Reference (kr.) Naturgas

46.996.149

15.432.624

6.709.648

-6.543.641

62.594.780

Difference*

-3.421.460

* Negative tal betyder, at projektet er billigere end referencen og bør gennemføres

Tabel 6: Statens tab i afgiftsproveneu udgår

Omkostninger i kr.

Brændsel

Drift og
investering

Emmisioner

Afgiftsprovenu
modregnes

Samlet

Projekt (kr.) - Fjernvarme

34.156.871

15.395.090

3.248.091

0

52.800.052

Reference (kr.) Naturgas

39.704.843

13.747.170

5.613.908

0

59.065.921

Difference*

-6.265.869

* Negative tal betyder, at projektet er billigere end referencen og bør gennemføres
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kalkulationsrenten fra 5 procent til
3 procent vil være et af redskaberne
til at få gang i konverteringerne. Som
det ses i tabel 5, har det en væsentlig
betydning for samfundsøkonomien,
da det forbedrer projektet med 2,5
mio. kr. i forhold til det oprindelige
projekt.
I dette tilfælde er det dog ikke
nok for at sikre en samfundsmæssig
gevinst for projektet, da det under de
nye forudsætninger fortsat vil give et
samfundsmæssigt tab på 0,5 mio. kr.
Skal kompensationen til naturgassel
skaberne indregnes, er tabet fortsat
på ca. 2 mio. kr.
Forsyningssikkerhedsafgiften er
indført for at sikre staten en fortsat

indtægt som følge af, at energifor
bruget omlægges til brændsler med
færre afgifter. Følges den tankegang,
må det anses som naturligt, at sta
tens tab i afgifter ved konverteringer
ikke længere skal indregnes i sam
fundsøkonomien, da forsyningssik
kerhedsafgiften allerede har dækket
dette tab.
I ovennævnte konverteringspro
jekt vil det, jf. tabel 7, medføre en for
bedring af samfundsøkonomien med
5,4 mio. kr. Sammen med en sænkning
af kalkulationsrenten til 3 procent
betyder det, at projektet munder ud
med en samfundsøkonomisk gevinst
på ca. 9,7 mio. kr.

Tabel 7: Samlet oversigt
Samlet oversigt over nødvendige initiativers positive påvirkning af det oprindelige projekt
Sænkning af rente til 3 %

2.531.821

Tab i afgiftsproveneu udgår

5.363.588

Samlet positiv påvirkning*

8.866.840

* Da effekten af at gennemføre begge intiativer er større end det enkelte intiativ, bliver den
samlede positive effekt større end initativerne enkeltvis.

Transmissionsledning med
overskudsvarme
Et andet praktisk eksempel på,
hvilken negativ indvirkning de nye
beregningsforudsætninger har for
gode miljøvenlige projekter, er etab
lering af en transmissionsledning
mellem et større fjernvarmeværk og
et mindre naturgasfyret kraftvarme
værk. Sammen med etableringen af
transmissionsledningen bliver der
tilkoblet overskudsvarme direkte ind
på transmissionsledningen fra en
lokal fødevarevirksomhed. Projektet
er godkendt af kommunen i starten
af i år (2012), hvor projektet gav en
samfundsmæssig gevinst på hele 88
mio. kr.
Under de nye beregningsforudsæt
ninger med laverere naturgaspriser er
projektet imidlertid blevet forringet
med 50 mio. kr. Selvom projektet sta
dig vil kunne gennemføres, er det en
væsentlig forringelse af et projekt,
der ikke kun forbedrer forbrugerøko
nomien for to fjernvarmeområder,
men som også følger helt i tråd med
energiforligets mål om fjernelse af
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CO2-udledende brændsler og bedre
udnyttelse af eksisterende energikil
der.
Dermed er sikkerheden for fremti
dige projekter af lignende art sat over
styr, da ikke mange andre faktorer i
projektet må ændre sig, før projektet
ikke er en samfundsmæssig gevinst.
Det er derfor også nødvendigt
med en sænkning af kalkulationsren
ten til 3 % for at sikre rammerne for
sådanne projekter. I dette tilfælde
vil sænkningen give en forbedring
af økonomien på 17. mio. kr., hvilket
ikke dækker det tidligere tab på 50
mio. kr. Men det er alligevel nok til,
at sikre stabile rammer for sådanne
projekter.

EFFEKTIVT TILSYN
MED ONLINE
DOKUMENTATION
Læs mere på www.cowi.dk\energi

Solvarmeanlæg på eksisterende
kraftvarmeværk
Specielt solvarmeprojekter har svære
vilkår under de nuværende bereg
ningsforudsætninger, da sådanne
projekter medfører store investerin
ger, der først er rentable på langt sigt.
Et praktisk eksempel er fra 2011, hvor
et solvarmeprojekt blev godkendt af
kommunen, da det lige akkurat var på
balance med de eksisterende forhold.
Under de nye beregningsforud
sætninger vil det ikke længere være
muligt at godkende projektet, da det
giver et samfundsmæssigt tab på 1,4
mio. kr.
Vælger man at sænke kalkulations
renten til 3 %, giver det projektet en
samfundsmæssig gevinst på 3 mio.kr.,
så dette og lignende projekter igen
kan gennemføres.
Efter målsætninger
kommer redskaberne
Som det ses af ovenstående tre ek
sempler, er redskaberne ikke gode
nok til, at man på nuværende tids
punkt kan nå målsætningerne i det
vedtagne energiforlig.
Den seneste sænkning i stignin
gen på naturgaspriser og CO2-kvoter
betyder, at rigtig mange klimavenlige
projekter ikke bliver gennemført.
Specielt inden for naturgaskonver
teringer må man forvente et ”tæt på
komplet stop” for aktiviteter.
Derfor anser Dansk Fjernvarme
det som absolut nødvendigt med en
sænkning af kalkulationsrenten til
3 % for at sikre en klimavenlig omstil
ling af det danske energisystem i
tråd med målsætningerne for 2020 og
2035. J

Annonce til fjernvarmen_109x260 FINALE_november_2012.indd 1
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Krav om udtrædelsesgodtgørelse
– seneste praksis
To konkrete afgørelser fra Vestre Landsret har sat fokus på reglerne for,
hvornår en fjernvarmeforsyning kan stille krav om udtrædelsesgodtgørelse.
Tekst: Partner Katrine Møller Jacobsen, Holst kmj@holst-law.com og
advokatfuldmægtig Solveig Dalgaard Hansen, Holst sdh@holst-lawcom

Jura To afgørelser fra Vestre Landsret
vedrørende varmeforsyningers krav
om udtrædelsesgodtgørelse, har – ikke
mindst som følge af udlægningen af af
gørelserne i medierne - givet anledning
til usikkerhed om, hvorvidt varmefor
syningen alene kan gøre et krav om ud
trædelsesgodtgørelse gældende over
for en udtrædende varmeforbruger,
hvis værkets vedtægter er tinglyst på
varmeforbrugerens ejendom.
Denne artikel gennemgår den
seneste praksis om kravene til ud
trædelsesgodtgørelse med særligt
fokus på spørgsmålet om, hvornår et
vilkår om udtrædelsesgodtgørelse – i
værkets vedtægter eller i værkets al
mindelige leveringsbetingelser – kan
anses for bindende og forpligtende
aftalt med varmeforbrugeren, herun
der med en varmeforbruger, der har
overtaget en allerede fjernvarmetil
sluttet ejendom.

Grundlæggende betingelser
Der foreligger efterhånden en ganske
fast praksis vedrørende de grundlæg
gende betingelser for, at en varme
forsyning kan opkræve udtrædelses
godtgørelse.
Kravet om udtrædelsesgodtgø
relse er udtryk for, at den varmefor
bruger, der opsiger varmeleverings
aftalen med værket, skal ”rydde op
efter sig” og herunder betale sin an
del af værkets anlægsgæld, sådan at
de tilbageværende varmeforbrugere
ikke står tilbage med regningen for
den samlede restgæld i værket, når
en eller flere varmeforbrugere opsi
ger varmeleverancen.
Hvis værket er økonomisk veldre
vet eller under løbende udbygning
med tilgang af nye varmeforbrugere,
er der ikke behov for at opkræve ud
trædelsesgodtgørelse, og varmefor
syningen skal derfor som betingelse
for at kunne opkræve udtrædelses
godtgørelse efter gældende praksis
kunne dokumentere, at værket ikke er
økonomisk veldrevet og ikke er under
løbende udbygning.
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Herudover er det en betingelse for
kravet om udtrædelsesgodtgørelse,
at vilkåret om varmeforsyningens
ret til udtrædelsesgodtgørelse er
bindende aftalt med den varmefor
bruger, som mødes med et krav om
udtrædelsesgodtgørelse fra varme
forsyningen, og at vilkåret, hvad en
ten dette findes i værkets vedtægter,
i værkets almindelige leveringsbe
tingelser eller i en egentlig fjernvar
mekontrakt med forbrugeren, er
anmeldt til Energitilsynet.

Udtrædelsesgodtgørelse
skal være aftalt
De fleste fjernvarmeforsyninger har
i aftalegrundlaget med deres varme
forbrugere, f.eks. værkets vedtægter
(typisk hvor værket er et andelssel
skab) eller i værkets almindelige le
veringsbetingelser, indsat et krav om
udtrædelsesgodtgørelse.
På det seneste har Ankenævnet på
Energiområdet og domstolene i deres
praksis særligt behandlet spørgsmålet
om, hvornår et vilkår om udtrædelses
godtgørelse i fjernvarmeselskabets
vedtægter eller i forsyningens almin
delige leveringsbetingelser kan anses
for bindende og forpligtende aftalt
med varmeforbrugeren, særligt hvor
varmeforbrugeren ikke har været med
fra værkets etablering, men har købt
en ejendom, der allerede er tilsluttet
fjernvarmeværket.

Vilkår om udtrædelsesgodtgørelse
i selskabets vedtægter – seneste
praksis
Når varmeværket er organiseret
som et andelsselskab, og kravet om
udtrædelsesgodtgørelse fremgår af
selskabets vedtægter, anses kravet
om betaling af godtgørelsen som ud
gangspunkt for vedtaget og dermed
aftalt i forholdet mellem fjernvarme
værket og de varmeforbrugere, der er
andelshavere i selskabet.
Imidlertid har det givet anledning
til tvivl, om en ny ejer af en fjernvar
metilsluttet ejendom tilsvarende
bindes af et vilkår i vedtægterne

om udtrædelsesgodtgørelse. Vestre
Landsret har forholdt sig til spørgs
målet i to konkrete sager.

Vestre Landsrets afgørelse af 10.
juni 2011 – Ådum Kraftvarmeværk
A.m.b.A.
Sagen vedrører spørgsmålet, om en
ny ejer af en ejendom, der allerede
er tilsluttet fjernvarmeværket, auto
matisk bliver andelshaver i fjernvar
meselskabet og dermed tilsvarende
automatisk bundet af selskabets
vedtægter.
I sagen havde en erhverver af en
ejendom, der var tilsluttet Ådum
Kraftvarmeværk A.m.b.a., aftaget
varme fra værket fra købet af ejen
dommen i 2002. Spørgsmålet i sagen
var bl.a., om varmeforbrugeren var
bundet af selskabets vedtægter og
derfor var forpligtet til at betale til
selskabets restgæld i forbindelse
med varmeforbrugerens udtræden af
varmeleverancen. Værkets vedtægter
var ikke tinglyst på ejendommen.
Landsretten fandt – ligesom byret
ten i Herning – at varmeforbrugeren
ikke stiltiende var indtrådt som
andelshaver og derfor heller ikke
var bundet af selskabets vedtægts
bestemmelser om udtrædelsesgodt
gørelse. Det blev lagt til grund, at
varmeforbrugeren ikke på noget
tidspunkt havde modtaget eller på
anden måde fået kendskab til selska
bets vedtægter og tilsvarende ikke
var blevet informeret om eller på an
den måde havde fået kendskab til, at
værket anså varmeforbrugeren for at
være andelshaver i værket.
Det må på baggrund af afgørelsen
lægges til grund, at en varmeforbru
ger ikke stiltiende samtykker i at
indtræde som andelshaver og således
tilsvarende ikke stiltiende bliver bun
det af vedtægternes krav om udtræ
delsesgodtgørelse alene ved i en læn
gere årrække at aftage og betale for
varmeleverance fra værket. Det kan
dog samtidig udledes af dommen, at
en varmeforbruger – også uden at
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være andelshaver – på andet aftale
grundlag kan være bundet af vedtæg
ternes krav om udtrædelsesgodtgø
relse, selvom selskabets vedtægter
ikke er tinglyst på ejendommen.

Vestre Landsrets dom af 11.
september 2012 – Veddum-SkelundVisborg Kraftvarmeværk
Sagen vedrører spørgsmålet, om en
varmeforbruger, der har købt en fjern
varmetilsluttet ejendom, automatisk
bindes af et krav om udtrædelses
godtgørelse i selskabets vedtægter,
selvom varmeforbrugeren ikke er an
delshaver i fjernvarmeselskabet, men
almindelig varmekunde.
I sagen skulle Vestre Landsret
tage stilling til, om en ny ejer af en
ejendom, der var tilsluttet varme fra
Veddum-Skelund-Visborg Kraftvarme
værk a.m.b.a., var bundet af vedtæg
ternes vilkår om udtrædelsesgodt
gørelse. Heller ikke i denne sag var
vedtægterne tinglyst på ejendommen.
Der var i sagen enighed om, at var
meforbrugeren ikke var andelshaver i
værket og derfor ikke på det grundlag
var bundet af værkets vedtægter.

Spørgsmålet i denne sag var såle
des, om varmeforbrugeren på andet
grundlag kunne anses for bundet af
vedtægternes byrdefulde bestem
melse om udtrædelsesgodtgørelse.
Landsretten lagde til grund, at var
meforbrugeren aldrig havde modta
get den oprindelige fjernvarmeaftale
mellem den tidligere ejer og værket,
hvor der var henvist til, at en ny køber
indtrådte i den tidligere ejers forplig
telser over for værket, og tilsvarende
at forbrugeren aldrig havde modtaget
eller set værkets vedtægter. Det blev
endvidere anset for bevist, at var
meforbrugeren heller ikke på anden
måde var blevet orienteret om indhol
det af forpligtelserne over for værket,
herunder kravet om udtrædelsesgodt
gørelse, eller havde haft anledning til
selv at undersøge forholdet.
På det grundlag fandt landsretten,
at værket ikke kunne stille krav om
udtrædelsesgodtgørelse over for var
meforbrugeren.
På baggrund af afgørelsen kan
det lægges til grund, at en varme
kunde, der ikke er andelshaver i et
varmeforsyningsselskab, ikke auto

matisk bliver bundet af et krav om
udtrædelsesgodtgørelse i selskabets
vedtægter.
Det kan dog samtidig udledes af
dommen, at en varmeforbruger –
også uden at være andelshaver, og
uden at vedtægterne er tinglyst på
forbrugerens ejendom – konkret kan
bindes af et krav om udtrædelses
godtgørelse i selskabets vedtægter,
hvis det er aftalt, at kunden skal være
bundet af vilkåret, eller hvis værket
kan dokumentere, at kunden på an
det grundlag er bundet af kravet om
udtrædelsesgodtgørelse.
Fælles for begge de afgørelser, der
er gennemgået ovenfor, er, at det i af
gørelserne findes bevist, at forbruge
ren ikke konkret har haft nogen form
for kendskab til værkets krav om ud
trædelsesgodtgørelse. Afgørelserne
er dog meget konkret begrundet, og
det må således antages, at andre sa
ger af tilsvarende karakter kan få et
andet udfald, som bl.a. afhænger af
det konkrete aftalemæssige grund
lag for kravet, herunder hvilket kend
skab forbrugerne konkret har haft til
værkets krav om udtrædelse.

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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Vilkår om udtrædelsesgodtgørelse
i værkets almindelige leverings
betingelser – seneste praksis
Hvor varmeforbrugeren ikke er
andelshaver, men almindelig var
mekunde, vil vilkåret om udtrædel
sesgodtgørelse typisk være indsat i
varmeforsyningens almindelige leve
ringsbetingelser. Dansk Fjernvarmes
standardbetingelser indeholder vil
kår om udtrædelsesgodtgørelse, der
er godkendt af Energitilsynet.
Generelt stilles der i forhold til
private forbrugere skærpede krav
til vedtagelsen af en så bebyrdende
forpligtelse som et krav om udtrædel
sesgodtgørelse. Byretten i Lyngby har
dog i fire domme fastslået, at et vilkår
om udtrædelsesgodtgørelse i varme
forsyningens almindelige leverings
betingelser er bindende for private
forbrugere, der aftager varme fra vær
ket, også selvom forbrugerne ikke har
modtaget betingelserne, blot betingel
serne er anmeldt til Energitilsynet.
Domme af 5. januar 2012 afsagt
af retten i Lyngby – vilkår om
udtrædelsesgodtgørelse i
varmeværkets almindelige
leveringsbetingelser
Den 5. januar 2012 blev der af byret
ten i Lyngby afsagt dom i fire sager,
hvor forbrugere havde anlagt sag
mod E.ON Varme Danmark ApS ved
rørende spørgsmålet om udtrædel
sesgodtgørelse. Det blev i sagerne
fastslået, at selvom et vilkår om ud
trædelsesgodtgørelse er ganske be

lastende for forbrugerne, så er kravet
ikke et usædvanligt krav i et fjernvar
meværks leveringsbetingelser.
Byretten fandt, at varmeforbru
gerne var bundet af vilkåret i værkets
leveringsbetingelser, selvom varme
forbrugerne ikke havde modtaget
værkets leveringsbetingelser. Byret
ten lagde herved vægt på, at betingel
serne var anmeldt til Energitilsynet i
overensstemmelse med varmeforsy
ningslovens krav herom, og at forbru
gerne derfor havde haft mulighed for
at gøre sig bekendt med vilkårene.
Uanset disse afgørelser bør fjern
varmeværker sikre sig, at forbruger
nes accept af vilkårene sker, omend
ikke udtrykkeligt, så i hvert fald på et
oplyst grundlag.
Dette kan f.eks. ske ved, at værket
sender et velkomstbrev til nye ejere
af de ejendomme, som er tilsluttet
fjernvarmeværket, hvor leverings
betingelserne er vedlagt. På samme
måde bør værket løbende oplyse
varmeforbrugerne om ændringer i
betingelserne.

Seneste praksis – hvad kan udledes?
Vestre Landsrets afgørelser, som er
gennemgået i artiklen, er i medierne
blevet ”oversat til”, at værker organi
seret som andelsselskaber ikke kan
stille krav om udtrædelsesgodtgø
relse, hvis værkets vedtægter ikke er
tinglyst.
Det er dog ikke er et krav, at vær
kets vedtægter tinglyses på varme
forbrugerens ejendom, for at vedtæg

terne er gyldige over for en ny ejer af
ejendommen. Men hvis fjernvarme
værket ikke har tinglyst vedtægterne,
må værket dog kunne dokumentere,
at den nye varmeforbruger, på an
den måde har fået tilstrækkelig klar
information om, at varmekunden af
værket anses for andelshaver, eller
– hvor kunden ikke er andelshaver –
at kunden på andet aftalemæssigt
grundlag er bundet af forpligtelserne
om udtrædelsesgodtgørelse, for at
disse kan håndhæves.
Hvor kravet om udtrædelsesgodt
gørelse er indsat i værkets alminde
lige betingelser, vil det som udgangs
punkt være tilstrækkeligt – også i
forhold til en ny køber af en tilsluttet
ejendom – at betingelserne er an
meldt til Energitilsynet.
Det anbefales dog generelt at have
fokus på værkets aftalegrundlag med
varmeforbrugere i forhold til nye
ejere. J

Klage over
udtrædelses
godtgørelse
Ankenævnet på Energiområdet
har kompetence til at afgøre, om
et fjernvarmeværk i en konkret
sag kan opkræve udtrædelses
godtgørelse. Private varmeforbru
gere kan klage til Ankenævnet på
Energiområdet. Herudover kan en
tvist om udtrædelsesgodtgørelse
indbringes for domstolene.

Vi er med til at gøre fjernvarmen grønnere…

Finsensvej 3, DK-7430 Ikast
Telefon: 9714 2022, Fax: 9714 2686
post@hollensen.dk, www.hollensen.dk
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Offentlighedsloven og
journalisering – en pligt?
Reglerne om aktindsigt giver andre ret til at se oplysninger
om varmeforsyningerne. Spørgsmålet er, om det stiller
krav om, at selskaberne skal foretage journalisering.
TEKST: Juniorpartner Line Markert, Horten lma@horten.dk

Aktindsigt Alle varmeforsyninger
er omfattet af bogføringsloven, og
mange varmeforsyninger er også om
fattet af offentlighedslovens regler om
aktindsigt. Det betyder, at andre skal
kunne få adgang til en række oplys
ninger om varmeforsyningerne. Men
stiller lovgivningen krav om, at selska
berne skal foretage journalisering?
Fjernvarmen 7/8 2011 bragte en
artikel af advokat Agnete Nordentoft
om ”Offentlighed i fjernvarmeselska
ber”. Artiklen belyste de overordnede
regler for visse fjernvarmeselskaber
om indsigt i selskabets dokumenter
og øvrige oplysninger.
Denne artikel om journalisering
skal ses i forlængelse af ovennævnte
artikel, som indeholder en udførlig
gennemgang af offentlighedslovens
regler om aktindsigt.

Offentlighedsloven
Offentlighedsloven indebærer, at en
lang række varmeselskaber (selska
ber med en kapacitet på mere end 10

MJ/s) i udgangspunktet er forpligtet
til at give aktindsigt i oplysninger om
selskabernes forhold.
Offentlighedsloven giver således
enhver ret til aktindsigt i selskabets
dokumenter og øvrige oplysninger,
medmindre dokumentet/oplysningen
ifølge loven kan undtages.
Retten til aktindsigt omfatter som
udgangspunkt alle dokumenter, der
kan henføres til den sag, der anmo
des om aktindsigt i. Begrebet ”do
kument” skal i denne sammenhæng
forstås vidt. Foruden traditionelle
papirbaserede sagsakter omfatter
begrebet således også tegninger,
kort, video- og lydbånd etc.
Retten til aktindsigt omfatter
ligeledes lånte dokumenter eller ma
teriale, f.eks. fra kommunen, til brug
for en konkret sag. Det samme gæl
der, hvis selskabets dokumenter mv.
opbevares et andet sted end sagens
øvrige dokumenter.
Offentlighedslovens udgangs
punkt er således fuld adgang til

aktindsigt i alle selskabets sager, do
kumenter og oplysninger.

Offentlighedsloven og
journalisering
Offentlighedslovens regler om akt
indsigt bygger på en forudsætning
om, at offentlige myndigheder og
selskaber omfattet af loven har over
blik over de relevante dokumenter. Et
struktureret overblik er vigtigt for at
sikre, at dokumenterne eksisterer og
kan identificeres, f.eks. med henblik
på aktindsigtsreglernes opfyldelse.
Denne problemstilling rejser det
naturlige spørgsmål, om selskaberne
er forpligtede til at tilrettelægge
deres journaliseringssystemer med
henblik på en korrekt overholdelse af
offentlighedsloven.
Hverken offentlighedsloven eller
anden lovgivning pålægger udtryk
keligt varmeselskaberne at foretage
journalisering.
Folketingets Ombudsmand har i
sin praksis om ”god forvaltningsskik”

Glædelig jul – og godt nytår
DFP ønsker alle sine kunder, samarbejdspartnere og venner af huset en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
Vi glæder os til et rigtig godt 2013, hvor vi
fortsat vil bidrage til den positive udvikling i
fjernvarmebranchen.
På gensyn i 2013

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma
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udtalt, at offentlige myndigheder
bør oprette et effektivt system til
registrering af oplysninger. Det
følger f.eks. heraf, at en myndighed
bør journalisere ind- og udgående
post. Selvstændige varmeselskaber
er imidlertid ikke forpligtede til at
efterleve principperne om god for
valtningsskik.
Der kan heller ikke på baggrund
af offentlighedslovens regler stilles
krav til indretningen af selskabernes
arkivsystemer. Varmeselskaberne er
således ikke efter gældende ret for
pligtede til at arkivere dokumenter
mv., selvom dette er en forudsætning
for en effektiv behandling af anmod
ninger om aktindsigt.
Selvom varmeselskaberne ikke er
omfattet af et krav om systematise
ring og opbevaring af materiale, kan
det alligevel være hensigtsmæssigt at
indrette de administrative systemer
på en måde, der gør det muligt at
finde de dokumenter frem, som der
begæres aktindsigt i.

Andre regler
Ud over offentlighedslovens regler

om journalisering af sager gælder der
en række regler i forskellige særlove
om, at bestemte typer af oplysninger
og dokumenter ikke må slettes i et
nærmere fastsat tidsrum.
Det følger således af reglerne i
bogføringsloven, at en række oplys
ninger skal gemmes i minimum 5 år
fra regnskabsårets udløb. Selska
berne bør derfor sikre sig, at det er
muligt at opbevare disse oplysninger
i minimum 5 år . Opbevaringen af
regnskabsmateriale efter bogførings
loven skal ske på en måde, som i hele
opbevaringsperioden muliggør en
selvstændig og entydig identifikation
af det pågældende regnskabsmate
riale. Arkivloven gælder alene for den
offentlige forvaltning og domstolene.
Arkivloven indeholder således ikke
et krav om, at varmeselskaberne skal
indrette deres systemer på en be
stemt måde.

Politisk aftale om en ny
offentlighedslov
Ifølge det nye forslag til offentlig
hedslov, som ifølge regeringens
lovprogram bliver fremsat i foråret

2013, bliver forvaltningsmyndigheder
forpligtede til at journalisere doku
menter, der har betydning for en sag.
Forvaltningsmyndighedens journal
system skal indeholde oplysninger
(aktliste), der viser data for dokumen
tets modtagelse eller afsendelse og
dokumentets indhold. Pligten til jour
nalisering vil ifølge lovforslaget alene
omfatte den offentlige forvaltning.
I sin nuværende udformning vil det
derfor ikke medføre ændringer for
varmeselskaberne.
Varmeforsyninger, som ikke er
en del af en forvaltningsmyndighed
(kommuner), er i dag ikke forplig
tede til at foretage journalisering.
Et sådan krav kan hverken udledes
af offentlighedsloven eller anden
lovgivning i øvrigt. Det kan alligevel
være hensigtsmæssigt for varmesel
skaberne at indrette deres admini
strative systemer på en måde, der gør
det muligt at finde de akter, som der
begæres indsigt i. J

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

Fjernvarmen · nr. 12 · december 2012

37

ny viden

Opfølgning på selvevalueringen
Varmeværkerne opfordres til at sende en kopi af selvevalueringen til
Dansk Fjernvarme. Med et overblik over resultatet af selvevalueringerne
kan foreningen vurdere, hvilke kurser og temadage, der er brug for.
TEKST: Økonomisk konsulent Birgitte Faaborg, Dansk Fjernvarme
bvf@danskfjernvarme.dk

Selvevaluering Alle varmeforsynin
ger, der er omfattet af varmeforsy
ningslovens kapitel 4, skal indsende
en selvevaluering vedlagt en erklæ
ring og en revisionsberetning fra en
statsautoriseret revisor til Energitil
synet senest den 1. december 2012.
En gennemgang af samtlige var
meselskabers regnskaber vil formo
dentlig afdække nogle områder, hvor
selskabernes regnskabsaflæggelse
ikke er i overensstemmelse med
varmeforsyningsloven. Derfor er det
vigtigt at få et overblik over, hvorvidt
de fundne fejl er væsentlige. Samti
dig er der en risiko for, at den valgte
selvevalueringsrevisor og værkets
sædvanlige revisor har forskellige
opfattelser af fortolkningen af regn
skabsbestemmelserne i varmeforsy
ningsloven, samt den praksis, som er

i branchen.
For at medlemsservice hos Dansk
Fjernvarme har en mulighed for at
vurdere de områder, der har givet
anledning til bemærkninger, vil vi
opfordre alle værker til at indsende
en kopi af deres selvevaluering til os,
vedlagt både revisionsberetningen
og revisorerklæringen. Hermed får
Dansk Fjernvarme mulighed for at
vurdere, hvilke tiltag der skal iværk
sættes i form af kursusvirksomhed,
oplysningskampagner mv. både over
for værkerne, og i forhold til deres
revisorer.
Dansk Fjernvarme har de sidste
par år afholdt kurser rettet mod var
mevirksomhedernes revisorer. Disse
kurser vil foreningen selvfølgelig
blive ved med at udbyde. Desuden af
holdes der kurser, som skal give vær

kets daglige ledelse og medarbejdere
nogle metoder og værktøjer, som kan
give dem et bedre grundlag for at ef
terleve varmeforsyningslovens regn
skabsbestemmelser og tilrettelægge
den daglige økonomistyring. For at
forbedre kendskabet til varmefor
syningsloven og arbejdstilrettelæg
gelsen på værkerne, kan Dansk Fjern
varme kun opfordre til, at så mange
så muligt deltager i disse kurser.
På grundlag af resultaterne fra selv
evalueringen kan det naturligvis blive
nødvendigt at iværksætte yderligere
tiltag. Det er derfor vigtigt at Dansk
Fjernvarme har et fyldestgørende
materiale, som kan danne grundlag
for det videre arbejde. Vi ser derfor
frem til at modtage en kopi af værker
nes selvevaluering. J

Glædelig Jul

Vi ønsker alle vores kunder og
samarbejdspartnere en glædelig jul
Isoplus Fjernvarmeteknik A/S · Korsholm Alle 20 · DK-5500 Middelfart · Tlf. 64 41 61 09 · www.isoplus.dk
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Har du også svært
ved at ramme den
laveste fastpris?
Vil du være sikker på en gennemsnitlig terminspris og høj budgetsikkerhed, bør du
vælge Porteføljegas.
Porteføljegas er fra Naturgas Fyn. Vi indkøber løbende din gas i månederne inden din
leveringsaftale træder i kraft. Din fastpris bliver herefter beregnet som et gennemsnit
af de daglige handler. Med Porteføljegas kan du altså opnå høj budgetsikkerhed til en
gennemsnitlig terminspris.
Porteføljegas giver dig også fleksibilitet. I tilfælde af at prisen falder markant
i indkøbsperioden, kan du til enhver tid prissikre den mængde, som ikke allerede
er fastlåst.

Kontakt os og få en gennemgang
af Porteføljegas og dine muligheder.

Sjælland
Christian Smidt
tlf. 5149 7503

Fyn
Niels Egedal
tlf. 4034 1831

Midt/Nordjylland
Signe Sporring
tlf. 5149 7382

Syd/Sønderjylland
Peter Lambæk Nielsen
tlf. 4034 1856

Til hele Danmark
Naturgas Fyn er blandt Danmarks førende naturgasselskaber. Vi er tæt på kunderne og markederne og leverer til hele landet.
Se mere på www.naturgasfyn.dk
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Energipil som brændsel til fjernvarme
– erfaringsindsamling fra testfyringer
F&U-projekt om pileflis viste, at pileflis kan anvendes som
brændsel på varmeværker og kraftvarmeværker, og at værkerne
finder pileflis attraktivt, selv om der er begrænsninger.
Tekst: Innovationskonsulent Jørgen Pedersen, AgroTech jrp@agrotech.dk

Pileflis I perioden 2011-12 er der gen
nemført et projekt om energipil som
brændsel til fjernvarme.
Projektets formål var at under
søge brændselsegenskaberne ved
pileflis i relation til pilens voksested
og skudalder ved høst. Undersøgel
sen er gennemført via indsamling af
driftserfaringer fra to værker, nemlig
Trustrup-Lyngby Varmeværk og As
sens Fjernvarme, som er et kraftvar
meværk. Ud over driftserfaringerne
er der indsamlet udbyttedata fra
leverandører af pileflis til Assens
Fjernvarme, og der er gennemført en
analyse af partikelstørrelsesfordeling
i pileflis. Projektet er finansieret af
Dansk Fjernvarmes F&U-Konto og ud
ført af AgroTech A/S.

Trustrup-Lyngby Varmeværk
Ved Trustrup-Lyngby Varmeværk blev
der gennemført to testfyringer med
pileflis og én med poppelflis. Oprinde
lig indgik poppel ikke i projektplanen,
men varmeværket fik ved et tilfælde
adgang til en mindre mængde af det.
Alle tre testfyringer blev gennem
ført ved en kedelbelastning på 20-25 %
i forsommerperioden (maj/juni). Vær
ket ønskede ikke at teste i en periode,

hvor kedlen kører med høj belastning.
De to test med pil forløb tilfredsstil
lende. Flisen i den første test stam
mede fra otte år gamle pileskud, som
var helskudshøstet. Værket beteg
nede flisen som værende af en rigtig
god beskaffenhed og mente, at den
kunne sammenlignes med regulær
skovflis – testen forløb da også godt.
I anden test var flisen produceret
med finsnitter af tre år gamle pile
skud. Flisen var i normal størrelses
fraktion og med ”god fugtighed”, som
værket oplyser, og også denne test
forløb fint.
Den tredje test, den med poppel
flis, var derimod ikke tilfredsstillende.
Flisen var fremstillet af to år gamle
poppelskud, der af forskellige årsager
var høstet før end planlagt. Den var
af meget ringe kvalitet. Værket obser
verede, at flisen var i meget lille og
trådet fraktionsstørrelse med mange
små stikkere og med en tydelig sød
lugt som vådt hø; der var endvidere
antydning af sammenbrænding. Alt i
alt vurderede værket, at den pågæl
dende poppelflis ikke var egnet som
brændsel i værkets kedel. Poplerne
var høstet med helskudsmetoden,
dog var vandindholdet 48%. Der var

ved testen anvendt 85 rummeter pop
pelflis med en vægt på 16,3 tons.
Egenskaberne ved poppel kan
næppe bedømmes alene på denne
test. Energipoppel bliver etableret ef
ter to dyrkningsmodeller – enten den
intensive eller den ekstensive. I den
intensive model høstes poppelskud
dene når de er to år gamle, hvorimod
de i den ekstensive først høstes, når
de er 6-10 år gamle. Indtil nu er det
sparsomt med erfaringer fra dyrkning
og flisproduktion af energipoppel.

Assens Fjernvarme
Ved Assens Fjernvarme blev der gen
nemført to test med pileflis. De blev
begge gennemført medio januar og
havde hver en varighed af 24 timer.
Pileflisen var fremskaffet via selska
bet Biobrændsel Assens A/S (BaS),
som ejes af Assens Fjernvarme. I for
året 2009 indgik BaS kontrakt med en
række landmænd, primært på Fyn, og
kort derefter blev der etableret pil på
ca. 90 ha hos 12 landmænd. Arealerne
blev høstet første gang i januar/fe
bruar 2012. Da pileskuddene var slået
af efter første vækstsæson, var de
ved høst blot 2-årige.
På værket blev pileflisen samfyret

Fakta om pileflis
Pil plantes om foråret, og i dyrk
ningen indgår gødningstilførsel og
ukrudtsbekæmpelse. Efter første
vækstår slås de etårige skud af for at
fremme sideskudsvæksten; den af
slåede biomasse efterlades normalt
på marken, for der er reelt ikke meget
at høste efter første år. Første høst
finder sted efter tredje eller fjerde
vækstsæson ved vintertide, dvs. når
skuddene er to eller tre år gamle.
Derefter høstes der med to eller tre
års mellemrum, indtil pilekulturen
opnår en alder på 18-20 år, hvorefter
den sløjfes.
Arealet med energipil dækker ca.

40

Fjernvarmen · nr. 12 · december 2012

5.500 ha i Danmark. En væsentlig del
heraf er tilplantet de seneste 3-4 år.
Langt hovedparten af energipilen
høstes med selvkørende finsittere,
som høster og flishugger pileskud
dene i én arbejdsgang. Finsnittere er
kendt fra landbruget, hvor de især
høster slætgræs og majshelsæd. Ved
høst af pil er maskinerne monteret
med skærebord med savklinger, og
der høstes normalt to rækker ad gan
gen. Høstkapaciteten er typisk 0,7-1,2
ha/time.
En mindre del af pilearealet hø
stes som helskud, hvilket vil sige, at
det enkelte pileskud høstes som ét,

helt stykke. Skuddene ligger normalt
sommeren over inden de flishugges
med en ordinær flishugger. Høst
maskinens kapacitet er ca. ¼-¾ ha/
time.
Sommerlagringen af helskud
betyder, at vandindholdet i flisen er
markant lavere end i pileflis høstet
med finsnitter. I frisk pileflis fra fin
snitterhøst er vandindholdet ca. 5060 %, hvorimod det under gunstige
forhold er 30-40 % i pileflis frembragt
via helskudsmetoden.
Der findes andre systemer/maski
ner til høst af pil, men de er endnu
ikke taget i brug i Danmark.

ny viden

med andre typer af flis (gummitræ og
fynsk skovflis), og andelen af pileflis
var 23 % i første test og knapt 30 %
i anden test. Værket vurderede, at
iblandingen af pileflis ikke havde
nævneværdig indflydelse på hverken
aske-/slaggemængde eller belægnin
ger i kedlen. Trods den relativt lave
iblandingsprocent erfarede man dog,
at pileflis giver en række udfordringer
for driftspersonalet, hvad angår at
sikre en maksimal el-produktion og
vagtfri drift uden udkaldsalarmer.

Landsforsøgene” (som udgives af
Videncentret for Landbrug) viser, at
udbyttet typisk ligger på 2-8 tons tør
stof/ha/år. Udbyttedataene stammer
ikke fra forsøg, men er indsamlet fra
landmænd over hele landet og fra me
get forskelligartede arealer. En ind
samling af udbyttedata foretaget af
Vestjysk Landboforening fra arealer
høstet sidste vinter viste et gennem
snit på 3,9 tons tørstof/ha/år med en
variation fra 2,4 til 8,9 tons tørstof/
ha/år; pileskuddene var 2-årige.

Flisudbytte hos kontraktavlere i BaS
Gennemsnitsudbyttet for de 12 pi
leavlere var 10,2 tons tørstof pr ha.
Tages der hensyn til, at pileskuddene
var 2-årige, har det årlige udbytte så
ledes været 5,1 tons tørstof pr. ha pr.
år. Dette gennemsnit dækker over en
variation i udbyttet på 2,4 – 8,9 tons
tørstof pr. ha pr år. Pileavlerne har til
ført gødning og foretaget ukrudtsbe
kæmpelse i to ud af tre (nogle avlere
tre ud af tre) vækstsæsoner.
Andre undersøgelser af udbyttet i
energipil viser samme niveau som fra
BaS. De seneste to års ”Oversigt over

Analyse af flisens
partikelsstørrelsesfordeling
Der er i projektet gennemført analyse
af størrelsesfordelingen i pileflis
høstet med finsnittere. Sammen med
resultater fra andre undersøgelser vi
ser analyserne, at finsnittere generelt
kan producere en flis, som opfylder
kravene til de tre mindste kvalitets
klasser for træflis, nemlig ”Fin”, ”Mel
lem” og ”Grov”.
Konklusion
Projektet har vist, at pileflis kan
anvendes som brændsel på varme

værker og kraftvarmeværker, og at
værkerne finder pileflis attraktivt,
selv om der er begrænsninger.
Projektet viste sig at være mere
udfordrende end forudset. Det var
desværre ikke muligt at skaffe pileflis
med forskellige dyrkningsforhold og
skudalder.
Pileflis resulterer i ændrede drifts
betingelser, så Assens var nødt til at
blande med anden flis og flistyperne
blev ikke holdt adskilt.
Trustrup-Lyngby kørte forsøgene
med ren pileflis, men turde ikke køre
forsøgene ved vinterlast, da maks.
effekt sandsynligvis ikke vil kunne
opnås. Det skyldes det høje vandind
hold i pilen på 50-60 %.
Disse forhold er væsentlige at tage
i betragtning i forbindelse med frem
tidig afbrænding af pileflis.
Det kræver et godt samarbejde
mellem producent og aftager for at
opnå et produkt, der kan erstatte
anden flis. Indflydelse af voksested
og skudår blev således ikke afklaret,
men værkerne var positive over for at
anvende pileflis med de begrænsnin
ger, det nu giver. 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

www.catelectricpowerinfo.com/gas
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Landet Rundt
Brønderslev Kommunes miljø- og
teknikudvalg har
sagt ja til at indlede arbejdet med et
solvarmeanlæg i Asaa. Det er Asaa
Fjernvarme, der har søgt om igang
sætning af planlægningen for et nyt
solvarmeanlæg.
Der er behov for at etablere en ny
akkumuleringstank, og samtidig er
målet at mindske brugen af naturgas
til varmeproduktion. I alt planlægges
anlægget til at blive på 5.660 kvadrat
meter solpaneler med tilhørende
1.000 kubikmeter akkumuleringstank
og tilhørende teknikbygning.

Selskaberne modtager i dag over
skudsvarme fra det tværkommunale
transmissionsselskab TVIS. Langt
den største del af overskudsvarmen
kommer i dag fra Skærbækværket og
dermed Dong Energy.
Aftalen udløber i 2018, og de syv
fjernvarmeselskaber er klar til at
investere 2,5 mia. kr. i et biomasse
anlæg, som kan producere varme og
konkurrere med leveringsaftalen fra
Skærbæk. (Kilde: Vejle Amts Folkeblad)

Asaa

(Kilde: Nordjyske Stiftstidende )

Forbrugerne på
Østbornholm kan se
frem til lidt billigere
fjernvarme til næste år. Det skyldes,
at Bornholms Forsyning har købt
Nexø Halmvarmeværk og tilhørende
ledningsnet af Difko. Prisen landede
på ca. 73 millioner kroner efter, at
flere uvildige konsulentrapporter
havde vurderet værdien af værket.
Nexø Halmvarmeværk blev etable
ret i slutningen af 1980’erne og i 1995
blev der, i forbindelse med indførelse
af tilslutningspligten, aftalt en købs
option for den daværende Nexø Kom
mune med udgangen af 2012.
Med købet af Nexø Halmvarme
værk har Bornholms Forsyning om
kring 5.000 forbrugere.

Nexø

(Kilde: Bornholms Tidende)

Det store hul i
taget over Aars
Varmeværks silo til
industriaffald er nu blevet lukket
efter den omfattende brand i juni.
Også reparationer, udskiftninger af
brandskadede porte og den sidste op
rydning er afsluttet. Det betyder, at
værket nu igen kan køre normal drift.
Der har været et stort ekstraar
bejde forbundet med branden. To
lokale vognmandsfirmaer løftede i en

Aars
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Midtlangeland Fjernvarmes nye
flisfyr betyder, at værket nu kan
vælge mellem halm og træflis afhængig af markedspriserne. Det betyder
skærpet konkurrence og kan være
med til at presse halmpriserne endnu
længere ned. Og forbrugerne kan
glæde sig over, at det bliver væsent
ligt billigere for dem på længere sigt.
Besparelsen vil være på ca. 3,5 mio.
kr. om året i forhold til de nuværende
oliepriser, som ellers har været det
eneste alternativ til halmen.
Med det nye flisfyr kan der nu pro
duceres nok varme til at erstatte var
meværket i Tullebølle, som tages ud
af drift om nogle få år. (Kilde: Fyns Amts Avis)

Midtlangeland

måned affald op i tragten, fordi bran
den havde sat kranerne ud af spillet.
Værket har i en periode anvendt flere
træpiller og mere naturgas, men dette
dækkes, ligesom de mere end 15 mio.
kr., der er brugt på udbedringsarbej
der, af forsikringen. Branden gav in
gen afbrydelser af varmeforsyningen.
(Kilde: Nordjyske Stiftstidende)

Gladsaxe Fjernvarme oplever, at
mange virksomheder er interesseret i at få fjernvarme,
og cirka 100 nye kunder, virksomhe
der og større boligblokke, har indtil
nu indgået aftale om tilslutning.
Dyrup skiftede til fjernvarme for et
år siden, og virksomheden har sparet
cirka en million kroner alene på skif
tet fra naturgas til fjernvarme.

Gladsaxe

(Kilde: Bagsværd Søborg Bladet)

Fjernvarmekunderne i
Fredericia,
Vejle, Kolding og Middelfart-området
vil i fremtiden måske blive forsynet
med varme fra eget biomasseanlæg.
De syv fjernvarmeselskaber i områ
det er klar til at udfordre energigi
ganten, Dong Energy, for at sikre kun
derne varme til den billigste pris.

Trekantområdet

14.000 ton træpiller,
der blev beskadiget ved en brand
på Avedøreværket, bliver sejlet til
Tyskland. Træpillerne blev beskadiget
under slukningen af en kæmpe-brand
i en silo ved Avedøreværket. De kan
derfor ikke brændes af i kraftværket,
men derimod godt i de danske af
faldsforbrændinger. Det blokeres dog
af den såkaldte affaldsvarmeafgift,
der, sammen med en tillægsafgift,
CO2-afgift og NOx-afgift, gør det så
dyrt at brænde træpillerne af, at de
tyske anlæg kan betale mere for dem.
Det første læs er allerede sejlet,
og inden jul er alle træpillerne eks
porteret. (Kilde: Ingeniøren)

Avedøre

INDIVIDUELLE
PUMPELØSNINGER

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

DESMI leverer ud over de mere traditionelle løsninger også
løsninger med standardpumper i seriedrift, hvilket ofte
resulterer i stor fleksibilitet og højere virkningsgrad.
DESMI’s pumpeløsninger garanterer:
Driftssikkerhed
Energieffektive løsninger
Nem servicering
Ring og hør om dine muligheder: 72 44 02 50

Ved
yderligere
kontakt
A/S
Steeltank
A/S:information
H.E. Bluhmes
Vej 79,Steeltank
6700 Esbjerg
på
telefon
7575
4545
08081111,
eller
på www.steeltank.dk
Telefon:
+45
Telefax:
+45 75 45 08 47
steeltank@steeltank.dk
Steeltank A/S, H.E. Bluhmes Vej 79, 6700 Esbjerg
Telefon: +45 75 45 08 11, Telefax: +45 75 45 08 47
E-mail: steeltank@steeltank.dk

PROVEN TECHNOLOGY
www.desmi.dk / 72 44 02 50

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

t
Indhen
d
tilbu
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

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
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Følgende har bestået den udvidede gastekniske efteruddannelse for gasdrevne motoranlæg den 12. oktober 2012:
Fra venstre: Gunner Oxfeldt Jensen, Forsvarets Bygnings- og Etabl. tjeneste. Jan Christensen, Brønderslev Forsyning A/S.
Lars Fridberg Nielsen, I/S AffaldPlus. Bjarne Lauritsen, Gelsted Fjernvarme. Mia Scheuer, Lynettefællesskabet I/S. Søren
Færk, Måløv Renseanlæg. Jan Smedegaard, Give Fjernvarme a.m.b.a. Jan Aabling, Måløv Renseanlæg. Poul Henneberg
Jacobsen, Nibe Varmeværk a.m.b.a. Stig Berthelsen, Aalborg Kommune. Søren Melgård, Skjern Fjernvarme Central.
Michael Ørskov Karlsen, Vinderup Varmeværk a.m.b.a. Niels Pedersen, Fjernvarme Fyn A/S. Søren Jensen, Skals Instal
lations Forretning A/S. Per Madsen, I/S AffaldPlus. Ole Jacobsen, Meløse-St.Lyngby Energiselsekab a.m.b.a. Jens Sparre,
Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Afskedsreception
Vores direktør Per Kristensen har valgt at
“skifte spor” ved årsskiftet.

Reception
I anledning af direktørskifte ved
Assens Fjernvarme den 1. januar 2013,
holdes fællesreception for vores
nye direktør Marc Hintze og
vores afgående direktør John Jessen på
Tobaksgaarden i Assens
Onsdag den 9. januar 2013
fra kl. 13.00 til kl. 17.00
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Assens Fjernvarme A.m.b.a.
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Efter 10 aktive år hos Brædstrup Fjernvarme
har Per valgt at opsige sin ansættelse
og fortsætte arbejdet med nuværende og nye
energiprojekter som konsulent i eget regi.
I den anledning inviterer vi til

Afskedsreception
fredag den 11. januar 2013
kl. 13 -16 på
Hotel Pejsegården i Brædstrup
Her vil der ligeledes være mulighed for at
hilse på Brædstrup Fjernvarmes nye
direktør, Jim Larsen, der tiltræder 1.1.2013.
Med venlig hilsen
Torkild Skifter
Bestyrelsesformand
Brædstrup Fjernvarme

navne

Direktørskifte

Brædstrup Fjernvarme har ansat
Jim Larsen, 46 år,
som ny direktør.
Jim Larsen, der
kommer fra Her
ning, er uddan
net elektriker, har taget el-installatør
eksamen og en lederdiplomuddan
nelse. Desuden er han merkonom i
markedsføring.
Jim Larsen har erhvervserfaring
som divisionschef for Demex- electric
og kk-electronic i Herning og som
energichef for Vestforsyning i Holste
bro, hvor han bl.a. havde ansvar for
varmen.
I en periode på to år har Jim været
været leder af el- og udelys hos Ener
giMidt. Den seneste periode har han
arbejdet med Smart-Grid, og et EUprojekt kaldet GreenCom.
Når Jim Larsen tiltræder sin nye
stilling den 1. januar 2013 afløser han
Brædstrup Fjernvarmes direktør gen
nem 10 år, Per Kristensen, som har
valgt at opsige sin ansættelse ved
Brædstrup Fjernvarme.
Per Kristensen fortsætter arbejdet
med nuværende og nye energiprojek
ter som konsulent i eget regi.

Nyt job DFF-EDB
har pr. 1. november 2012 ansat
Anja Pedersen i
supportafdelingen. Anja er 40 år
og bosat i Strib
ved Middelfart.
Anja Pedersen er uddannet økonomi
assistent og kommer fra en stilling
som netop økonomiassistent. For
uden 20 års erfaring med økonomi og
regnskab, har hun også erfaring med
implementering af IT-systemer.
Anja kommer til at arbejde med
support- og konsulentopgaver, lige
som hun vil blive tilknyttet admini
strationen af fjernvarmeværker.

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
3. – 7. dec.

Gasteknik/gasmotor (Modul A.2.3)

Tønder

4. december
5. december

Temadage om præisolerede fjernvarmerør

Roskilde
Fredericia

4. – 5. dec.

Pumper og pumperegulering (Modul B.1.2)

Kolding

6. december

Kom godt i gang med standardkontoplanen
(Modul A.4.5)

Kolding

6. december

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

Kolding

10. december
13. december

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

Kolding
Roskilde

11. december

Det frie elmarked (Modul B.0.13)

Kolding

12. december

Projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven, trin I (Modul B.1.5)

Kolding

12. december

Temadag om naturgasfyrede kraftvarmeanlæg

Kolding

12. – 13. dec.

Planlægning og projektering af udførelsen,
trin I (Modul A.1.1)

Kolding

15. – 17. jan.

Kontrol af fjernvarmeanlæg (Modul A.3.2-1)

Aalborg

17. januar

Administration og kvalitetssikring af
energibesparelser (Modul A.4.8)

Kolding

21. – 25. jan.

Gasteknik/gasmotor (Modul A.2.3)

Kolding

22. januar

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

Kolding

29. januar

Afgifter – for ledere og revisorer
(Modul B.0.10)

Kolding

30. januar

Ajourføringskursus i ”varmenormen” DS 469
(Modul A.3.3)

Kolding

31. januar

Introduktion til fjernvarme (Modul A.0.3)

Kolding

31. januar

Grundlæggende el (Modul A.2.9)

Kolding

31. januar

Markedsføring – temadag

Kolding

6. februar

Elkedler og varmepumper i fjernvarmen
(Modul B.2.6)

Kolding

6. – 7. feb.

Afkøling – lavere returtemperatur
(Modul A.3.5)

Kolding

7. februar

Restanceinddrivelse, trin I (Modul A.4.6)

Kolding

7. februar

Udbud og indkøb, trin I (Modul B.1.4)

Kolding

Se flere tilbud, beskrivelser og programmer på
www.danskfjernvarme.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Alle er velkomne!
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Fratrædelse
Steffen Agger er fratrådt sin stilling som driftsleder ved Forsyning
Helsingør Varme.
Fratrædelsen, der skete som følge
af intern omorganisering, blev mar
keret med en reception. Her ville så
mange kolleger og samarbejdspart
nere sige farvel til Steffen Agger,
at det var ved at skabe trafikkaos i
Helsingør.
Steffen Agger har været an
sat ved forsyningen i Helsingør i
næsten 24 år, og fremmødet ved
receptionen viste, at han har skabt
mange gode samarbejdsrelationer
gennem årene.
På personalets vegne holdt Hans
Peter Balle, der står for varmens pro
duktion, en tale, hvor han takkede
sin tidligere chef for netop hans
måde at være chef og kollega på.
– Du har altid turdet give andre
et ansvar. Og du har haft troen på,
at individet arbejder bedst med

”frihed under ansvar”, bare de
yderste rammer er givet. Havde
man 10 bolde i luften og tabte den
ene, skulle du nok stå på mål for det
tabte.
I 2007 blev Steffen Agger ud
nævnt til driftsleder og samme år
blev han valgt ind i Dansk Fjernvar
mes bestyrelse. Året efter udpe
gede Dansk Fjernvarme Steffen Ag
ger til at repræsentere foreningen i
FIF Marketing, hvor han i 2011 blev
næstformand.
Siden 1989, hvor Steffen Agger
kom til forsyningen i Helsingør, er
stedet blev udbygget eller ombyg
get fire gange. Antallet af fjern
varmestik er firedoblet, fra ca. 850
til ca. 3.500 stikledninger, og det
opvarmede bygningsareal er næ
sten tredoblet. Men varmesalget
er endnu ikke fordoblet siden den
gang – energibesparelser er nemlig
ikke et nyt fænomen i Helsingør.
Den største del af udbygningen

AKKREDITEREDE
EMISSIONSMÅLINGER
Du kan nå det endnu, så ring til Erik og få vores service
teknikere til at udføre dine akkrediterede målinger på alle
motor- og kedelanlæg - uanset fabrikat.

Erik L. Nielsen
Account Manager Service
Tlf.: 76 14 64 31
Mobil: 29 26 57 18
erik.l.nielsen@pon-cat.com

www.pon-cat.com

46

Fjernvarmen · nr. 12 · december 2012

er sket i
tidligere
naturgas
områder,
gennem
udarbej
delse og godkendelse af over 20
selvstændige projektforslag. Side
løbende er der gennem årene sket
en løbende udvikling af produkti
ons- og distributionsapparatet.
Sidst i 1990’erne blev der arbej
det med planer om en fjernvarme
forbindelse til Sverige, via en led
ning under Øresund. Projektideen
er nu taget op igen i et samarbejde
mellem Øresundskraft og Forsy
ning Helsingør.
Da Steffen Agger, som han selv
siger, ”kun” er 58 år, vil han nu
bruge lidt tid på at overveje sine
fremtidsmuligheder. Og han afvi
ser bestemt ikke, at han dukker op
i branchen igen, ”bare med et nyt
rygmærke på”.

Dansk Fjernvarme
ønsker alle glædelig
jul og godt nytår
Sekretariatet holder lukket i perioden
den 22. december til den 1. januar,
begge dage inklusive.

OPTIMERING

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

www.7T.dk/Termis

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

Nu’ det jul igen ...

og nu’ det jul igen …

– og der imellem bidrager vi til at gøre dansk fjernvarme
til den mest energieffektive og miljørigtige opvarmningsform.
En løsning skabt af mennesker
– på basis af dansk knowhow og internationale erfaringer.
Der er mennesker bag resultaterne!

Vi ønsker alle vore mange kunder og samarbejdspartnere
en rigtig god jul og et fremgangsrigt nyt år.

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

