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Ny rekord i
sparet energi
Varmeværkerne har
leveret 150 procent
af de krævede
energibesparelser.

ny viden

Optimér distributionen
og spar på energien
F&U-projekt viser at
realtidsbaseret tem
peraturoptimering giver
store energibesparelser.

praksis

Fra mark til radiator
Pil bliver mere og mere populær som energiafgrøde.
Fjernvarmen var med til høst på Djursland.

Fjernvarmeledningsnet

Tjæreborg Industri
leverer også tilbehør til
fjernvarmeledningsnet
ab fabrik:

Indføringsskabe

Fjernvarmeskabe

Ventilbrønde

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

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

• Projektering
• Jordarbejde
• Rørleverancer
• Nedlægning og

sammensvejsning

• Totalentrepriser
• Hovedentrepriser
• Delentrepriser
• Vagtudkald hele

• Indmåling med GPS

døgnet, hele året

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

Tjæreborg
Industri
FJERNVARME • ENERGI • BETON

- en stabil og troværdig samarbejdspartner!

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

neas.dk · Tlf: 99 39 58 00

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

Når energipolitik
bliver skattepolitik

Indhold

En serie af lovforslag på skatteområdet viser, at
indsigten i og forståelsen for energisektoren – og
især for fjernvarmesektoren – er begrænset i skatteministeriet. Det er ærgerligt for varmeforbrugerne, der har udsigt til en stor ekstraregning i form
af øgede skatter og afgifter. Og det er ærgerligt for
regeringen, der risikerer at få sine egne ambitiøse
målsætninger på energiområdet undermineret.
Derfor har Dansk Fjernvarme både på skrift og i
tale henvendt sig til skatteminister Thor Möger
Pedersen for at få en dialog omkring de særlige
vilkår, der gælder i fjernvarmesektoren. Vi vil gerne
tale om det konkrete lovforslag, om at begrænse
selskabers adgang til at fremføre skattemæssige
underskud, og om den skattepligt, der rammer varmeselskaber, der effektiviserer ved at samarbejde
med andre.
Vi vil også meget gerne have en dialog om, at man,
med indførelse af den nye forsyningssikkerhedsafgift, risikerer at ramme økonomisk skævt på et
følsomt varmemarked. Skævheden kan undgås
ved at tilpasse afgiften, så den understøtter
udbredelsen af den kollektive varmeforsyning.
Forude venter en omfattende reform
af hele afgifts- og skattesystemet på
energiområdet. Derfor vækker det bekymring, at skatteministeren og Folketingets skatteudvalg hidtil ikke har været mere lydhøre. I Dansk Fjernvarme
arbejder vi på at øge deres forståelse
for varmesektorens vilkår og for, at
skattepolitikken understøtter energipolitikken i stedet for at modarbejde
den.
Kim Mortensen,
direktør for Dansk Fjernvarme
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Nedkøling af solceller kan øge
produktiviteten med 16%
En nyuddannet bygningsingeniør har
undersøgt, om man kan nedkøle solceller ved hjælp af jordvarme. Det kan man,
og det øger solcellernes produktivitet
markant.
Læs mere side 44

praksis

Også her er
der fjernvarme
Læs mere side 17

praksis

Høsten ender
i radiatoren
Energipil vinder indpas som supplement
til træflis, blandt andet på Djursland,
hvor Trustrup-Lyngby Varmeværk får
en del af sit brændsel fra en lokal landmands marker. Her er pilen netop høstet.
Læs mere side 22

Hedensted arbejdede
sig ud af krisen
Ny bestyrelse, ny driftsleder og dygtige medarbejdere
har vendt stemningen, så forbrugerne i Hedensted igen
er blevet glade for fjernvarmen.
Læs mere side 18

nyheder

Dansk Fjernvarme holder generalforsamling i Odense torsdag den 19. april 2012. Bestyrelsen lægger op til en
kontingentstigning, der blandt andet skal finansiere opbygningen af en analyseenhed.

Generalforsamling i
Odense 19. april 2012
Tekst: Direktionsassistent Brit H. Kjærsgaard bhk@danskfjernvarme.dk
FOTO: Nils Rosenvold

T

orsdag den 19. april 2012 kl.
11.00 holder Dansk Fjernvarme
sin ordinære generalforsamling. Det sker på Radisson Blu H.C.
Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7 i
Odense.
I år er tre bestyrelsesmedlemmer
på valg i gruppe III, nemlig advokat
Uffe Bro, der er formand for Løgstør
Varmeværk, borgmester Steen Dahlstrøm, der er formand for TRE-FOR
og projektchef Søren Edlefsen, der er
formand for Assens Fjernvarme.
Helmuth Zickert, der er næstformand for Hjørring Varmeforsyning, er
på valg som suppleant i gruppe III.
Ingen af bestyrelsesmedlemmerne
eller suppleanterne i gruppe I, II og IV
er på valg i 2012.
Dansk Fjernvarmes medlemmer
modtager senest otte dage før gene-

ralforsamlingen en revideret årsrapport, det ajourførte budget for 2012
og næste års budgetforslag sammen
med eventuelle indkomne forslag fra
medlemmerne.
Bestyrelsen lægger på årets generalforsamling op til en kontingentforøgelse på cirka 3 mio. kroner, hvilket
svarer til en stigning på gennemsnitligt
15 %. Hertil kommer den normale og
løbende regulering på cirka 5 % til opretholdelse af et uændret aktivitetsniveau
på foreningens hidtidige kerneområder.
Den ekstra kontingentindtægt
skal bruges til konsolidering af foreningen, herunder til dækning af
underskuddet i 2011 og et forventet
underskud i 2012. Desuden har bestyrelsen besluttet at udvide aktiviteterne i Dansk Fjernvarme, bl.a. med
en ny analyseenhed, som er beskre-

vet nærmere i artiklen på side 7.
Bestyrelsen foreslår, at bidraget til
F&U-Kontoen reguleres med 5 % for at
kunne opretholde det nuværende aktivitetsniveau. Til Distributionsgruppens aktiviteter foreslås en uændret
relativ andel.
Tilmelding til generalforsamlingen
kan ske online på Dansk Fjernvarmes
hjemmeside www.danskfjernvarme.dk,
eller på den udsendte tilmeldingsblanket, snarest muligt. Det er gratis at deltage i selve generalforsamlingen, og der
skal kun betales for eventuel deltagelse
i frokosten. J

Læs mere på hjemmesiden:
www.danskfjernvarme.dk/
Faneblade/Medlemmer/
Bestyrelsen.aspx

Tilmeld dig vores NYHedsBreve på

www.danskfjernvarme.dk

6

Fjernvarmen · nr. 4 · april 2012

nyheder

Fjernvarmen
skal have egen
analyseenhed
Dansk Fjernvarmes bestyrelse skruer op for udviklings- og analysekraften i
Fjernvarmens Hus gennem samarbejde med industri og forskningsmiljøer.
Det sker for, at fjernvarmen samlet kan stå stærkest muligt i forhold til at løse
de opgaver, et nyt energiforlig stiller energibranchen.
Tekst: Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk

H

ele den danske energiforsyning skal dækkes af vedvarende energi, og politikernes
ambitioner er høje. Debatten om
fremtidens energiforsyning er præget
af faktuel energipolitik og af holdninger, og debatten domineres til en vis
grad af professionelle analysevirksomheder og tænketanke. Fælles for
dem er, at de, der betaler musikken,
også bestemmer, hvad der spilles – og
det gælder, uanset om det er Concito,
Cepos eller Dansk Energi. Ingen af de
kendte tænketanke eller analysevirksomheder tager, med et forbrugerudgangspunkt, sit afsæt i både en miljø-,
og energieffektiv energiforsyning.

Etablerer analyseenhed
På den baggrund etablerer Dansk
Fjernvarme en analyseenhed, der
netop tager afsæt i forbrugerinteresser og miljø. Analyseenheden
er første del af en strategi, der skal
styrke de samlede analyse- og udviklingsaktiviteter. Enheden opbygges
i Fjernvarmens Hus og finansieres i
første omgang af en kontingentstigning samt udviklingsmidler, der søges
i private og regionale vækstfonde.
Ved at etablere analyseenheden
nu kan fjernvarmen medvirke til at
gennemføre en række af de analyser,
regeringen lægger op til i sit udspil,
herunder af fjernvarmens rolle i den
fremtidige energiforsyning. Dansk
Fjernvarmes strategi betyder, at fjernvarmen kan bidrage kvalificeret til
arbejdet med at udarbejde en samlet
strategi for etablering af intelligente
energisystemer for el, gas og varme.
Analyseenheden er første skridt

mod dannelsen af en grøn energi
politisk tænketank, der skal præge
den nationale og europæiske politiske dagsorden med henblik på at
fremme forbrugernes interesser og
grøn energiøkonomi.

Styrker forskning og udvikling
Andet skridt i en styrkelse af fjernvarmens udviklingsmuligheder er en
markant styrkelse af forsknings- og
udviklingsaktiviteterne i fjernvarmebranchen. Derfor vil Dansk Fjernvarme indlede et konkret samarbejde
med en række industrivirksomheder
om at styrke denne indsats – et initiativ, der efterfølgende skal betyde et
styrket formaliseret samarbejde på
industrisiden.
Tanken er, at fjernvarmesektoren
i fællesskab skal arbejde for, at fremtidens mest effektive, pålidelige,
grønne og innovative teknologier og
systemer udvikles, testes, demonstreres og anvendes i Danmark til gavn
for fjernvarmeforbrugerne.
Stærk industriklynge
Tredje skridt er en stærk industri
klynge. Derfor arbejder vi også for,
at der i samarbejde mellem DI og
DBDH etableres en stærk eksportorganisation på industrisiden. En organisation, der etableres uafhængigt
af Dansk Fjernvarmes organisation,
men i et tæt samarbejde omkring
ovenstående analyse-, udviklings- og
forskningsaktiviteter.
Visionen er at fremme grøn intelligent energiøkonomi, forstået som
energiproduktion, der udnytter energien mest effektivt, forurener mindst

muligt og tager hensyn til naturens
begrænsede ressourcer.
Kontingentfinansieringen er til
afstemning på Dansk Fjernvarmes generalforsamling i Odense 19. april, og
de endelige rammer for analyseenheden fastlægges i Dansk Fjernvarmes
strategi, der vedtages i bestyrelsen
1. september. J

Mere viden
Regeringen lægger i sit energi
udspil op til, at der skal gennem
føres en række analyser på
energiområdet. Herunder:
ɟɟ Strategi for udbredelse af
smart grids for et samlet
energisystem
ɟɟ Strategi for fremme af energieffektive køretøjer
ɟɟ Analyse af anvendelse af
bioenergi i Danmark
ɟɟ Analyse af den fremtidige
anvendelse af gasinfra
strukturen
ɟɟ Model og tidsplan for
udfasning af naturgasfyr
ɟɟ Analyse af fjernvarmens
rolle i den fremtidige
energiforsyning
ɟɟ Løbende evaluering af
effekten af virkemidler
ɟɟ Udvikling af økonomisk
modelværktøj
ɟɟ Undersøge tilskuds- og
afgiftssystemet med henblik
på at vurdere behovet for
justeringer
ɟɟ Dybdegående eftersyn af
reguleringen af den danske
elforsyningssektor.
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Ekstrem – og helt
gennemsnitlig
I begyndelsen af februar
2012 var kulden så ekstrem,
at den fremkaldte varsler
om ekstra store varmeregninger. Måneden satte dog
også varmerekord, da der
29. februar blev målt hele
15,1 grader, så alt i alt ender
gennemsnitstemperaturen,
trods de store udsving, fuldstændig gennemsnitligt.
Grøn naturgas i Skive
40 procent af Skiveegnens
samlede forbrug af naturgas skal i løbet af få år
komme fra grøn gas. Det
er målet med et nyt samarbejde mellem Skive Kommune og HMN Naturgas.
Planen er kort fortalt,
at den biogas, der i dag
produceres af landmænd i
Salling, skal samles og forfines, så den bliver til grøn
naturgas, der pumpes ud til
forbrugerne gennem naturgasnettet.
I dag producerer landmændene el af biogassen,
men det nye samarbejde
betyder, at de kan sende
biogassen direkte til opgradering til naturgaskvalitet.
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Varmeværker slår
energisparerekord
Sidste år leverede fjernvarmeværkerne 145-150
procent af de krævede energibesparelser.
TEKST: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen, tos@danskfjernvarme.dk

Positive skridt for
barmarksværker
Solvarme og biomasse kan
være barmarksværkernes
vej ud af den onde spiral
med høje varmepriser,
sure forbrugere og negativ
omtale.
Nu møder Dansk Fjernvarme, sammen med en
ekstern rådgiver, de enkelte
værkers ledelse og bestyrelse for at diskutere konkrete handlingsplaner for
hvilken løsning, der passer
til netop det værk.
Baggrunden er konklusionerne fra Rambølls rapport ”Redningsplan – små
dyre naturgasfyrede fjernvarmeværker”.

F

jernvarmeværkerne har leveret
145-150 procent af de krævede
energibesparelser i 2011. Det
er meget tilfredsstillende, vurderer
teknisk konsulent Hans Jørgen Rasmussen.
I 2010 leverede fjernvarmen 131
procent af de krævede energibesparelser. I 2011 slår fjernvarmeværkerne denne rekord. Endda klart.
Op mod 145-150 procent kommer
slutresultatet formentlig til at lyde
på. For øjeblikket er Dansk Fjernvarme ved at behandle de indsamlede data for energibesparelserne,
og det endelige resultat forventes at
være klar i løbet af nogle uger. Men
det fornemme resultat i de foreløbige opgørelser ændres der ikke væsentligt på under datagennemgangen, vurderer teknisk konsulent Hans
Jørgen Rasmussen.

Halvanden gang mere end kravet
– Vi kan på nuværende tidspunkt
se, at værkerne igen har levet op til
kravene. Og endda temmelig meget
mere end det, siger teknisk konsulent
Hans Jørgen Rasmussen.
Energibesparelser er et lovkrav,
og samlet set skal fjernvarmeværkerne spare 1,9 PJ, hvad der svarer til
årsforbruget af fjernvarme i Randers.
Cirka halvdelen af besparelserne
i 2011 stammer fra reducering af varmetab i fjernvarmeledningsnet samt
fra energibesparende foranstaltninger hos de enkelte fjernvarmeforbrugere. Resten er blandt andet skabt
via konverteringer af individuelle

naturgasfyr og oliefyr til fjernvarme.
Mange energibesparelser fører
både til bedre indeklima i det enkelte
hjem og til økonomiske besparelser, da det begrænser forbruget af
brændsler. Det kan fjernvarmeforbrugere, som eksempelvis har isoleret rør, skiftet vinduer eller isoleret
loftet, mærke på varmeregningen.
Gennemgangen af de indberettede data betyder også, at eventuelle
fejl og misforståelser bliver korrigeret, og der vil også blive samlet op
på værker, der eventuelt mangler at
indberette energibesparelser.

Billige besparelser
Når dataene er færdigbehandlet, vil
der blive lavet yderligere opgørelser
over, hvad energibesparelserne har
været i praksis.
De to første års resultater af den
nye energispareaftale har været ganske fornemme for fjernvarmebranchen. Det kan dog ikke forventes, at
fjernvarmen i al fremtid vil kunne
præstere besparelser i den størrelsesorden, som har været lagt for
dagen indtil videre.
På et tidspunkt vil de mest oplagte
energibesparelser være udtømte.
I 2010 leverede fjernvarmen de
suverænt billigste besparelser, da
de kostede 28 øre per kWh. Det var
markant mindre, end hvad naturgas og oliebranchen eksempelvis
måtte investere i energibesparelser.
Prisen for de energibesparelser, der
er gennemført i 2011, er endnu ikke
opgjort. J

vi er vilde med
elkedler
så hvorfor ikke vælge en dedikeret rådgiver?

Ofte kan en elkedel være nøglen til en effektiv drift. Vi
håndterer elkedler af alle størrelser i hele landet og kan
fastlægge den optimale strategi for dit anlægs produktion.
Vi er vilde med elkedler og kan hjælpe dig med ærlig og
kompetent rådgivning om investering i og optimering af
elkedler.
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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Boretårnet ved Kvols rejser sig mod himlen. Det mener kritikerne også er tilfældet for geotermi-projektets økonomi.

Hård kritik af geotermiprojekt ved Viborg
Det store geotermi-projekt ved Viborg kritiseres for, at budgettet er løbet
løbsk og at processen er for dårligt styret. Viborg Fjernvarmes bestyrelse
fastholder, at der er styr på projektet.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Jesper Voldgaard
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D

et ambitiøse geotermi-projekt
ved Viborg er kommet i modvind på et tidspunkt, hvor
borearbejderne stadig arbejder i
døgndrift på at nå ned til det varme
vand. Essensen af kritikken er, at
projektets økonomi er ude af kontrol,
og at hele processen har manglet en
sikker styring.
Viborg Stifts Folkeblad har i en
serie af artikler rejst kritik af projektet, og debatspalterne har budt på
utilfredse læserbreve fra borgerne.
Også fra politisk hold har der været
kritik af den kostbare jagt på det
varme vand. Viborgs borgmester, Søren Pape Poulsen (K), ser ifølge avisen
”med bekymring” på projektets økonomiske udvikling, og han fastslår,
at byrådet vil kræve svar på en række
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spørgsmål, før det skriver under på en
kommunegaranti. Garantien skal gøre
parterne bag projektet i stand til at
låne de op imod 500 millioner kroner,
det koster at bygge det geotermiske
anlæg og det ledningsnet, der skal
fordele fjernvarmen til de byer, der
skal modtage den. Da dette magasin
gik i trykken, var situationen omkring
kommunegarantien fortsat uafklaret.

Mange budgetstigninger
Viborg Stifts Folkeblad bygger blandt
andet de kritiske artikler op omkring
prisen på den første af de i alt otte
boringer. Den blev i første omgang
sat til under ti millioner kroner – et
beløb, der siden hen er vokset flere
gange for at ende på knap 50 millioner kroner. Samtidig er prisen på det

samlede projekt også steget. Ifølge
Viborg Stifts Folkeblads opgørelse
er det sket ni gange i løbet af to år,
og det har fået prisen til at vokse fra
120-140 millioner kroner og op til det
nuværende budget på op imod en
halv milliard kroner.
Et kritikpunkt i forhold til projektstyringen er også, at Viborg Geotermi
– det selskab, der skal rumme det
geotermiske anlæg – ikke er dannet
endnu som en juridisk enhed. I Skive
er et tilsvarende selskab stiftet, lang
tid før borearbejderne overhovedet
er ankommet til byen. En manglende
oprettelse af et selskab i Viborg har
fået kritikerne til at sætte spørgsmålstegn ved, hvem der egentlig hæfter for projektet. Indtil nu har Viborg
Fjernvarme, ifølge avisen, lagt 26

nyheder

millioner kroner ud, selvom en række
andre parter også har del i projektet.
Blandt de kritiske røster er også
et af de boligselskaber, der ellers er
en del af projektet, samt det kommunale Energi Viborg, der også er part i
projektet. Energi Viborgs datterselskab, Energi Viborg Kraftvarme, har
eneret på at producere fjernvarme
i byen og er derfor en nødvendig
medspiller i projektet. På initiativ
fra blandt andet Energi Viborg er
Viborg Fjernvarmes direktør, Henry
Juul Nielsen, i projektledelsen blevet
suppleret med Energi Viborgs egen
kraftvarmechef, Benny Højholt, og direktør Søren Berg Lorenzen fra Dansk
Fjernvarmes Geotermiselskab.

Formand forsvarer projektet
Henry Juul Nielsen, der fungerer som
primus motor og projektleder for
geotermi-projektet, har ikke ønsket
at kommentere kritikken over for
Fjernvarmen. Han henviser til en
redegørelse fra Viborg Fjernvarmes
formand, Heinrich Nüchel. Redegørelsen kommenterer en række af de
kritiserede økonomiske forhold, og

den kan læses i sin helhed på Viborg
Fjernvarmes hjemmeside. Teksten
har også været offentliggjort som
debatindlæg i Viborg Stifts Folkeblad.
I denne redegørelse fastslår bestyrelsesformanden, at Viborg Fjernvarmes bestyrelse fortsat har fuld
tillid til Henry Juul Nielsen og hans
håndtering af geotermi-projektet.
Han understreger, at bestyrelsen
hele tiden har følt sig fuldstændig
informeret om processen og den udvikling, projektet har gennemgået fra
de første skitser til den plan, der i dag
arbejdes efter.
Heinrich Nüchel forsvarer også de
gentagne opjusteringer, der er sket
på den forventede slutregning.
– Det er blevet fremført, at budgettet for Kvols-projektet er skredet, og
at der ikke er styr på budgetterne.
Det er ikke korrekt. Budgetterne er
ændret i samme takt, som projektet
er blevet ændret eller korrigeret, skriver Heinrich Nüchel.
Han henviser i den sammenhæng
til, at det i projektets tidlige fase alene
var tanken at føre den geotemiske

varme fra Kvols til Viborg. Siden er
projektet udvidet til at involvere fem
varmeværker og to boligselskaber. Det
er ifølge bestyrelsen en af de centrale
årsager til opjusteringen af budgettet.
Formanden hæfter sig også ved,
at der er tegnet en forsikring for
projektet, der begrænser risikoen betragteligt. Parterne hæfter i forhold
til deres varmekøb, og for Viborg
Fjernvarmes vedkommende betyder
det, at selskabet i værste fald risikerer at stå med en regning på 11 millioner kroner, hvilket er mindre end
det beløb, Viborg Fjernvarmes generalforsamling har godkendt.
Heinrich Nüchel pointerer desuden, at geotermisk varme er en rigtig god løsning for de fjernvarmeforbrugere, der ender med at få energi
fra det nye anlæg. Der er tale om
en grøn og vedvarende energikilde,
der – trods den høje etableringspris
– også er en rigtig god forretning for
forbrugerne. Ifølge formanden kan
forbrugerne se frem til en besparelse
på gennemsnitligt 4.000-5.000 kroner
hvert år. 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
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Fem projekter får
støtte fra F&U-kontoen
Blandt 13 ansøgere er fem projekter valgt ud til at
modtage støtte fra Dansk Fjernvarmes F&U-Konto.
Tekst: Teknisk konsulent Henrik Andersen, Dansk Fjernvarme hen@danskfjernvarme.dk

D

er er tradition for, at der er
stor interesse for at få del i
midlerne fra Dansk Fjernvarmes F&U-Konto. Det har også været
tilfældet i år, hvor F&U-Udvalget
blandt 13 ansøgere har valgt at støtte
fem projekter.
Årets projekter rammer bredt
inden for fjernvarmen, men har hver
især potentiale til at gøre en positiv
forskel til gavn for fjernvarmebranchen.
Projekterne er typisk forankret i et
forsyningsselskab, og resultaterne er
typisk direkte anvendelige for andre
selskaber. Der er dog også en tendens
til, at kontoens midler kan bruges til
afdækning af problemstillinger og
indsamling af data, der kan indgå
som basis for ansøgning af støtte i
andre puljer til større og integrerede
projekter.
Fjernvarmen rummer nemlig store
potentialer og er et afgørende element i planerne om at omstille Danmark til et fossilfrit samfund. Men
fjernvarmen er ikke færdigudviklet,
og Dansk Fjernvarme har gennem
flere år arbejdet målrettet på, at der
blev øremærket betydelige midler
til forskning og udvikling inden for
fjernvarme. F&U-Kontoen er et led i
det arbejde, da formålet med den er
at supplere offentlige forsknings- og
udviklingsprogrammer som Energistyrelsens EUDP-program og Energi
net.dk’s PSO-programmer samt at
udfylde de huller, der opstår, når
projekter falder uden for rammerne
af disse ordninger.
De fem projekter, der i år har opnået at få støtte, præsenteres i det
følgende.

2012-01. Afbrænding af gyllefibre
Samfundets krav om en frigørelse
fra fossile brændsler kræver store
mængder biomasse. Landets flisfyrede varmeværker er bygget til at
brænde fugtige brændsler og udnytte
fordampningsvarmen.
12
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Konkurrence om biomassen, kombineret med kravet til forsyningssikkerheden, bliver en udfordring.
Derfor er det oplagt at lede efter
nye store puljer af fugtig lav-værdi
biomasse – som f.eks. gyllefibre. Efter
udrådning i et biogasanlæg kan de
uomsatte fibre separeres fra væskefasen og brændes. Energiindholdet
i gyllefibre er 3,8 GJ/ton, forudsat
at fordampningsvarmen udnyttes.
Fibrene har tidligere været afgiftsbelagte, men denne afgift er fjernet.
Gyllemængderne er meget store, og
der er estimeret et energipotentiale
på 29 PJ/år fra gyllefibre. Det skal ses
i lyset af, at den årlige afbrænding af
flis pt. er 10 PJ.
Dette projekt har til formål at
udføre forsøg med afbrænding af
gyllefibre sammen med flis, måle
NOx-emissionen og efterfølgende
lave en kemisk opløsning af asken, så
fosfor og andre næringsstoffer bliver
tilgængelige for planter, når asken
tilbageføres til naturen.
Miljøstyrelsen ser positivt på
afbrænding af gylle under forudsætning af en løsning på fosfors genanvendelighed. Miljøstyrelsen deltager
i følgegruppe for projektet. Projektet
gennemføres af Skov & Landskab, Københavns Universitet samt Hinnerup
Fjernvarme.

2012-02. Fremtidig
forsyningssikkerhed med flis
I løbet af de seneste 10 år er energiproduktionen ved afbrænding af flis
omtrent tredoblet og er nu ca. 10 PJ.
Kraftværkerne har fået øjnene op for
flisens gode egenskaber og planlægger omlægning til øget brug af træ.
Fremtidens flismarked bliver sandsynligvis præget af større efterspørgsel fra energisektoren samt efterspørgsel til nye anvendelsesområder
som eksempelvis fiberproduktion,
forgasning og flydende brændstof til
transportsektoren.
Alle forventninger retter sig imod

en ændring af varmeproduktionen,
hvor biomasse træder i baggrunden
som grundlast, men fortsat bliver
anvendt til spidslast og reservelast.
Forsyningssikkerheden skal nødvendigvis tænkes med ind i de fremtidige
scenarier. Det bedste bud er stadig
afbrænding af biomasse.
Skovbrug er langsigtet. De træer,
der skal flises om 10-15 år skal plantes
nu, så det er afgørende at få etableret en fælles forventning mellem
energisektoren og skovejerne – ellers
risikerer vi, at den ønskede flis ikke
kan leveres.
Formålet med projektet er at
etablere denne sammenhæng mellem fremtidigt behov og produktion
af flis.
Projektet udføres af Skov & Landskab, Københavns Universitet, hvor
man arbejder på mange fronter med
mulighederne for øget biomasseproduktion i skovene. Projektet skal opsamle og formidle de faktorer, der kan
sikre denne øgede produktion af flis.

2012-03. Udvikling af linere til
damvarmelagre
Damvarmelagre ser ud til at kunne
blive en billig løsning for langtidsvarmelagring af varmt vand i fjernvarmesystemer. Lagrene har imidlertid
en akilleshæl idet de plastlinere, som
anvendes til tætning på siderne og
i låget, har vanskeligt ved at klare
temperaturer på 80 grader og derover
i længere tidsrum. Kan dette problem
løses, vil man kunne reducere lagerstørrelsen og øge anvendelsesområderne.
I projektet undersøges derfor tre
nye linerløsninger. Den ene er en ny
type plastliner, som ifølge fabrikanten kan klare højere temperaturer
end de nu anvendte. Lineren testes
af Teknologisk Institut. Den anden
er en aluminiumsliner, hvor FORCE
skal undersøge korrosionsforhold og
den tredje er en rustfri stålliner, hvor
det primært handler om at finde en
leverandør og kalkulere prisen for
lineren. Alle tre linertyper skal kunne
svejses. Projektets mål er at finde
linertyper, som kan modstå 90 grader
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i en årrække, og som ikke er dyrere,
end at lagerløsningen fortsat er konkurrencedygtig.
Projektet udføres af Marstal Fjernvarme og PlanEnergi med bistand fra
Teknologisk Institut og FORCE.

2012-04. Forbedring af testog beregningsmetoder af
varmeledningsevnen i twinrør
Projektets formål er at udvikle en
forbedret metode til måling og beregning af varmeledningsevnen i præisolerede twinrør. Projektet tager afsæt
i den tvivl, der har været om brug af
hidtidige beregningsmetoder. Metoderne giver generelt højere værdier,
når de sammenlignes med resultaterne for tilsvarende enkeltrør, idet
resultaterne for enkeltrør må anses
for entydige.
Ved at kunne foretage præcise målinger af rørenes varmeledningsevne,
og således at resultaterne er valide i
forhold til tilsvarende enkeltrør med
samme PUR, bliver det muligt at deklarere denne rørtype på lige fod med
enkeltrør.
At kende varmeledningsevnen for
præisolerede rør er af afgørende betydning for værkernes mulighed for
at bestemme ledningers varmetab og
fastlægge energibesparelser ved renovering til gavn for forbrugerne.
Projektet er en naturlig opfølgning
på dels Dansk Fjernvarmes F&Uprojekt 2009-03, hvor konklusionen
var, at der er basis for en nærmere
udredning af forskellen mellem re-

sultaterne opnået med beregning i
simuleringsprogrammerne, multipol
og FEM, dels drøftelserne på Dansk
Fjernvarmes temadage om prærør i
december 2011.
Der ønskes således udviklet en
beregningsmetode, der i tilstrækkelig grad tager højde for de særlige
og komplekse forhold, som gælder
for twinrørs temperaturfordeling og
varmetab.
Projektet bliver udført i et samarbejde mellem DTU, LP Solution, Logstor og Teknologisk Institut.

2012-05. Kombineret
fjernvarmeforsyning af
lokalområde
Dette projekt vil belyse og udvikle et
koncept til at fjernvarmeforsyne et
lokalområde, f.eks. en landsby, der
ligger forholdsvis langt fra værket.
Distributionsledningen har her ofte
et relativt stort varmetab og temperaturfald, navnlig hvis isoleringen ikke
lever op til dagens standard.
Ideen er, at man ved at etablere
et lokalt anlæg bestående af solfangere, korttids-akkumuleringstank og
elektrisk drevet varmepumpe, kan
lukke forsyningen fra værket helt ned
i sommerperioden og forsyne lokalområdet intermittent resten af året
(pulsvarme).
Ydermere kan forsyningen fra
værket ske ved lave temperaturer,
f.eks. med returvand fra andre dele
af nettet, idet varmepumpen lokalt
hæver temperaturen til normal

fremløbstemperatur. Alt i alt opnås
en mere energieffektiv udnyttelse af
fjernvarmen, samtidig med at der kan
indpasses vedvarende energi og muligheder for lagring af ”overskudsel”
i fjernvarmesystemet. Projektet er
et forprojekt, der skal analysere økonomi og gennemførlighed i konceptet
samt belyse mulighederne for at realisere et demonstrationsprojekt.
Projektet gennemføres i samarbejde mellem Forsyning Helsingør
Varme, Planenergi og Fjernvarmens
Udviklingscenter. J

F&U-Kontoen
ɟɟ F&U-Kontoen har eksisteret
siden 2001. I år har der været
cirka 1.1 millioner i puljen.
ɟɟ Der er i år kommet 13 ansøgninger med et samlet ønske
om ca. 2,5 millioner kroner.
ɟɟ Der er givet tilsagn om støtte
til fem projekter, som er præsenteret i denne artikel.
ɟɟ F&U-Udvalget har valgt at
tilbageholde en mindre del af
budgettet til eventuelle gode
ideer, der måtte opstå i løbet
af året. Skulle der være nogle
med en idé til et spændende
projekt, så kontakt sekretæren for F&U-Udvalget, teknisk
konsulent Henrik Andersen,
for drøftelse af mulighederne
for at få behandlet en ansøgning i løbet af året.

Solvarme – skal planlægges nu
Det er nu varmeværket skal i gang med
planlægningen af det nye solvarmeanlæg,
såfremt det skal være klar til drift i 2012.
DFP er varmeværkets støtte – også når
der skal planlægges og projekteres nye
solvarmeanlæg.
Vil du vide mere så kontakt os på
tlf. 76 30 80 00

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

www.dfp.dk
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Bestyrelsen trådte
frem i spotlyset
Dansk Fjernvarmes bestyrelse satte sit eget arbejde på dagsordenen
ved årets regionalmøder og åbnede for debat med medlemmerne.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk

14
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ialog har altid været et vigtigt
punkt på regionalmøderne.
Det gælder både dialogen
internt mellem værkerne og dialogen
mellem varmeværkerne og Dansk
Fjernvarme.
I år havde Dansk Fjernvarmes bestyrelse valgt at træde et ekstra skridt
frem i spotlyset. På hvert møde var et
bestyrelsesmedlem mødt frem for at
holde et indlæg og for at søge den direkte dialog med medlemmerne.

Langvarige energiforhandlinger
Ved regionalmødet i Odense var det
formand, Uffe Bro, der repræsenterede bestyrelsen. Han fortalte om det
arbejde, der har optaget det seneste
års bestyrelsesmøder.
Helt centralt har været de energipolitiske forhandlinger, der er blevet
fulgt tæt af både bestyrelsen og
sekretariatet. Forhandlingerne har,
som Uffe Bro konstaterede, ”været
i gang rigtig længe”, og hele vejen
har det været ambitionen, at Dansk
Fjernvarme var i stand til at komme
med de rette indspil på de rigtige
tidspunkter.
Diskussionen om en ny forsyningssikkerhedsafgift har været central
i debatten. Den så længe ud til kun
at ramme de kollektive forsyninger,
hvilket i givet fald ville forringe fjernvarmens konkurrencefordel i forhold
til individuelle opvarmningsformer.
Ifølge de oplysninger, Uffe Bro var
i besiddelse af ved regionalmødet,
så det dog ud til, at afgiften også
ville gælde blandt andet oliefyr, og
at fjernvarmens konkurrencefordel
ville blive bevaret og måske endda
styrket.
Da dette magasin gik i trykken, var
der endnu ikke offentliggjort et energipolitisk forlig. Meget tydede dog
Fjernvarmen · nr. 4 · april 2012

på, at forhandlingerne var gået ind i
deres afgørende fase.

Samarbejde og fusioner
Uffe Bro talte også om nogle af de
emner, Dansk Fjernvarmes bestyrelse
har diskuteret, og som fortsat vil
være på dagsordenen fremover. Uanset hvad et kommende energiforlig
rummer af tiltag.
Et af disse emner er tendensen til,
at flere og flere værker – især de mindre – vælger samarbejde eller egent
lige fusioner som en vej til effektivisering. Det er en udvikling, Dansk
Fjernvarme vil følge tæt, men som
ifølge formanden tegner fornuftig.
– Samarbejde og fusioner er realistiske bud på, hvordan værkerne kan
drives fremover. Det er det rigtige,
når de stadigt stigende krav skal opfyldes.
Fremtidens strategi
Uffe Bro rundede af med at give et
indblik i den strategiproces, der i øjeblikket er i gang i Dansk Fjernvarme,
og som skal sætte kursen for foreningen. Målet med strategien er at geare
Dansk Fjernvarme til fremtidens
udfordringer. Energisystemet bliver
mere komplekst, og fjernvarmen skal
finde sin rolle. Regeringen lægger op
til, at der i de kommende år skal sættes gang i en lang række analyser, der
involverer fjernvarmen. Set i netop
det lys løftede Uffe Bro sløret for
en af de ting, der ser ud til at blive
markant i foreningens fremtidige
strategi.
Formanden vurderede således, at
der bliver behov for at styrke forskning og udvikling inden for fjernvarmen for at kunne matche fremtidens
behov. Dansk Fjernvarme er ofte
omgivet af kraftige analysemusk-

ler i de øvrige organisationer, der
bevæger sig i energisektoren. Dem
skal fjernvarmen kunne matche, og
derfor er det planen at tilføre Dansk
Fjernvarme mere analysekraft, så foreningen altid kan bidrage med skarpe
analyser, der sætter fjernvarmens
dagsorden. Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen, uddyber disse
tanker i artiklen på side 7.
Ved regionalmødet i Odense var
direktør for Assens Fjernvarme, John
Jessen, blandt dem, der tog ordet.
Han anerkendte behovet for mere
analysekraft, men mindede Uffe Bro
om, at for en organisation som Dansk
Fjernvarme er det ikke alt, der bør gå
op i store analyser og fine rapporter.
– Husk nu os ude i virkeligheden. Vi
skal stadig have et sted at ringe hen
og stille spørgsmål, sagde han.
Uffe Bro forsikrede, at Dansk
Fjernvarme skal kunne klare begge
dele – både den daglige service til
medlemmerne og de overordnede,
strategiske analyser. J

Digitale
regionalmøder
2012 blev året hvor regionalmøderne blev ”digitaliserede”, da
alle indlæg blev udleveret på en
USB-nøgle i stedet for i den traditionelle mappe. Evalueringsskemaerne viser, at der blev taget
vel imod dette initiativ.
Indlæggene kan også downloades fra Dansk Fjernvarmes
hjemmeside. Vælg fanebladet
”Hent materialer”, derefter
menupunktet ”mødematerialer”
i venstre side og til sidst underpunktet ”regionalmøder”.

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

– men på at sikre kvaliteten!

BROEN BALLOMAX®
Brøndventil – PN25, DN 32-250

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

BROEN A/S · Skovvej 30 · DK-5610 Assens · Tel. +45 64 71 20 95

w w w. b r o e n . co m

BROEN BALLOMAX®
Twinventil – PN25, DN 25-200
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Den internationale
fjernvarmesektor
samles i København
Den europæiske fjernvarmeorganisation, Euroheat & Power, holder i år sin
konference i København. Grøn fjernvarme og køling er på dagsordenen den
26. og 27. april.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
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røn, stabil energiforsyning,
der er til at betale. Sådan lyder den fremtidige ambition
for de fleste europæiske lande. Hvis
det mål skal nås, er det nødvendigt,
at Europa får en betydelig mere effektiv varmeforsyning, der udnytter ressourcerne langt bedre, end
det sker i dag, hvor store mængder
energi spildes. Her kan og skal fjernvarme og fjernkøling spille en afgørende rolle.
Sådan kan banen kridtes op forud
for dette års konference i den europæiske fjernvarmeorganisation,
Euroheat & Power. Konferencen er i
år arrangeret i samarbejde med den
europæiske teknologiplatform for
vedvarende varme og køling (RHCPlatform), hvilket forstærker signalet
om, at det er fjernvarmens evner
inden for vedvarende energi, der er
i fokus.
Konferencen giver fagfolk, forskere, fjernvarmeindustrien og
embedsmænd mulighed for at diskutere branchens muligheder. Og ikke
mindst, hvordan alle bidrager til, at
der er fokus på at integrerede løsninger som fjernvarme og fjernkøling.
Det er en absolut en nødvendighed,
hvis Europa skal have succes med en
grøn forandring af sit energisystem.
Samtidig vil en stribe indlæg sætte
fokus på de seneste trends inden for
varme- og køleteknologi, EU-midler
til forskning inden for fjernvarme,
udviklingen i de europæiske storbyer
og meget andet.
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Danske ambitioner
Det er ingen tilfældighed, at konferencen holdes i Danmark. I oplægget
til konferencen fremhæver Euroheat
& Power de danske ambitioner om, at
varmesektoren skal være CO2-neutral
i 2035. Denne danske plan er, ifølge arrangørerne, særlig interessant, fordi
den ikke bare rummer en tom ambition. Den beskriver også en vej hen til
målet, som endda samtidig indebærer, at den danske konkurrenceevne
over for andre lande styrkes.
Blandt talerne ved konferencen
er velkendte navne som Københavns
overborgmester, Frank Jensen, og
professor Henrik Lund fra Aalborg
Universitet, samt udenlandske talere
fra Europa-Kommissionen og Det Internationale Energiagentur.
Derudover er det tæt pakkede program i flere omgange delt ind i sessioner, der gør det muligt at vælge indlæg efter interesse. Blandt emnerne
er potentialerne inden for solvarme,
geotermisk varme og biomasse samt
byplanlægning og fremtidens forretningsmodeller på energiområdet.
I forbindelse med konferencen er
der også arrangeret ture ud i virkeligheden, så de udenlandske gæster kan
studere de danske løsninger. Dagen
inden konferencen er der arrangeret
en dagstur til Sønderborg for at se
nærmere på ProjectZero. Den fælles
transport fra København er allerede
booket fuldt op, men kan man selv
finde til Sønderborg, er der stadig
mulighed for at deltage. Danske del-

tagere er naturligvis også velkomne.
Om eftermiddagen den 27. april, når
konferencens officielle program er
slut, er der desuden arrangeret en
rundvisning på den 20 MW store
fjernkølingscentral, der er indviet ved
Kongens Nytorv. Denne tur er dog allerede nu booket fuldt ud. J

Program og
tilmelding
Euroheat & Powers konference
har sin egen hjemmeside, www.
conference2012.eu, hvor der er
information om programmet og
mulighed for tilmelding.

Euroheat & Power
ɟɟ Euroheat & Power er den europæiske organisation for fjernvarme og fjernkøling.
ɟɟ Der er pt. mere end 30 lande
repræsenteret i organisationen hovedsageligt i form af
de nationale fjernvarmeorganisationer såsom Dansk
Fjernvarme.
ɟɟ Dansk Fjernvarmes internationale chef, Birger Lauersen, er
præsident for organisationen,
der har sekretariat i Bruxelles
under ledelse af Sabine
Froening.
ɟɟ Mere information på
www.euroheat.org.

Hvor er vi? Lalandia ved Rødby
på Lolland blev åbnet i 1988 og
har siden været blandt de bedst
besøgte oplevelsesparker og
seværdigheder i Danmark.
Den 7.500 m2 store Aquadome
har plads til 1.300 badegæster
ad gangen, og som hvert år
besøges af cirka 650.000. De tilhørende feriehuse er forsynet
med elvarme.

TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen
foto:  Lalandia

kWh el. Lalandia har et generelt
mål om at sænke energiforbruget med fem procent hvert år,
trods udvidelser af parken.
Hvor længe har Lalandia haft
fjernvarme? I starten var der
oliefyr og to store olietanke.
De blev gravet op for et par år
siden. Fjernvarme har været
forsyningskilde siden 2000.

Hvem leverer varmen?
Rødbyhavn Fjernvarme
a.m.b.a., der er et halmfyret
værk.

Hvor meget varme bruger
Lalandia? Det årlige varmeforbrug til Aquadomen og centeret
er 6.550.000 kWh og har været
nedadgående de seneste år. Der
bruges desuden 5,5 millioner

Lalandia i Rødby

er der fjernvarme

også her

Hvordan fungerer varme
systemet? Lalandia er udbygget i etaper, og i stedet for at
opgradere den oprindelige
fjernvarmeledning er der lavet
fire parallelle forsyningsindgange. Det øger forsyningssikkerheden en smule, men
ulempen er blandt andet, at
det er sværere at optimere
energieffektiviteten. Lalandia

Fordelen ved fjernvarme?
Det er lettere at drive, mere
driftsikkert og mere ensartet.
Den aftalte temperatur leveres
altid. Faktisk har varmeværket
i perioder hjulpet Lalandia ved
at levere en højere fremløbs-

er i dialog med varmeværket
med henblik på at få en bedre
afkøling.

Kilde: Direktør Karsten Juhl,
Lalandia Rødby.

Bonus-information: Der er 1,2
millioner liter vand i Lalandias
Aquadome.
Lalandia lever op til miljøcertifikatet ”Den Grønne Nøgle”.
Det kræver, at stedet efterlever
et program for ressourcebesparelse og miljøhensyn. Der er
mere end 55 kriterier at leve op
til, og det tjekkes ved årlige kontrolbesøg. Kontrollen omfatter
bl.a. begrænsning af forbruget
af vand, energi og rengøringsmidler.
For et par år siden byggede
Lalandia en skøjtehal, der holdes kold via kompressorer. Overskudsvarmen fra dem bruges til
de udendørs bassiner. Der suppleres op med fjernvarme.
Lalandia åbnede i 2009 også
en park i Billund. Her forsynes
både vandlandet og feriehus
ene med fjernvarme fra Billund
Varmeværk.

Hvilken særlig betydning har
varme netop her? Lalandia
sælger en oplevelse af, at
gæsten er i Sydeuropa eller i
et tropisk klima. Det kræver
simpelthen varme.

Største udfordring ved varme?
Den største udfordring er at
holde den høje temperatur.
Lalandia lover tropisk klima og
sydlig stemning. Det kan være
svært at opnå med 17 frostgrader uden for vinduet, som
det var tilfældet denne vinter.
Sådanne dage skal der meget få
fejl til, før der er problemer.

temperatur end lovet på dage,
hvor det har været meget koldt
og der har været pres på Lalandias system.

praksis

Hedensted
arbejdede sig
ud af krisen
Ny bestyrelse, ny driftsleder og dygtige medarbejdere har vendt stemningen,
så forbrugerne i Hedensted igen er blevet glade for fjernvarmen.
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
Foto: Nils Rosenvold
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et er unægtelig blevet noget sjovere at
være driftsassistent ved Hedensted Fjernvarme og køre rundt i byen i varmeværkets
varevogn, end det var for bare et par år siden.
Dengang var forbrugerne godt og grundigt trætte
af fjernvarmen. Alle var enige om, at den var blevet
for dyr, og driftsassistent, Alex Møller Terkelsen,
måtte lægge øre til en del brok, når han passede sit
arbejde ude i byen.
Sådan er det ikke længere. I dag er langt de
fleste glade for fjernvarmen, og nu er det positive
kommentarer, Alex får med på sin vej. Og, i modsætning til tidligere, hvor folk ville ud af fjernvarmen, får Hedensted Fjernvarme nu løbende nye
forbrugere. For når driftsleder, Torben Alex Niel-
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sen, regner på tilslutning af eksisterende boliger,
kan det altid betale sig for dem at komme med på
fjernvarmen, uanset om de har oliefyr, elvarme
eller individuel naturgas.
Varmeprisen har nemlig taget et ordentligt
dyk det sidste halvandet år, og det har vendt
stemningen.
– Fra en plads i den dyreste tiendedel af alle landets varmeværker, ligger varmeprisen i Hedensted
i dag på gennemsnittet af sammenlignelige værker, fortæller Morten Juhl Lassen, der er formand
for Hedensted Fjernvarme.
Han er glad for den positive udvikling og vil
hellere se frem end tilbage. Men det hører med til
historien, at fjernvarmeforbrugerne i Hedensted

praksis

Det er blevet sjovere at gå på
arbejde for Alex Møller Terkelsen
og han kolleger, Martin Zeuthen
og Susanne Poulsen. De har holdt
skruen i vandet, mens bølgerne gik
højt hos Hedensted Fjernvarme.
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Driftsassistent Martin Zeuthen sørger for, at gasmotoren kører som den skal.
Indtægterne fra elproduktionen er i dag en væsentlig del af værkets indtjening.

i efteråret 2010 var blevet så utilfredse med
fjernvarmen og indsatsen fra den daværende
bestyrelse, at der opstod en regulær protestbevægelse i byen. Vendepunktet kom, da hele
bestyrelsen blev afsat og erstattet med en ny
på en ekstraordinær generalforsamling i oktober 2010.
Siden er det gået kun gået fremad, og det har
krævet en stor indsats. Både af den nye bestyrelse, som har haft meget at se til, men bestemt
også af medarbejderne, som ifølge Morten Juhl
Lassen fortjener stor anerkendelse:
– Vi stod som en helt ny bestyrelse, der ikke
vidste ret meget om, hvordan tingene fungerede. Men det gjorde medarbejderne, og de sørgede for, at det hele kørte, som det skulle. Det
var en enorm støtte for os, og det var faktisk
lidt min skræk, at de en dag ville få nok af uroen
og rejse herfra. Men det det gjorde de heldigvis
ikke, og det er jeg meget glad for.

100 dage
Den nye bestyrelse gav sig selv 100 dage til at få
varmeprisen sat ned. Det lykkedes, og siden er
prisen faktisk sænket endnu en gang.
– Jeg vidste, at det kunne lade sig gøre, for
jeg har flere gange beskæftiget mig med noget
tilsvarende på mit arbejde. Men der skal voldsomme ændringer til, og de skal gennemføres
på kort tid, for at det fungerer, forklarer Morten
Juhl Lassen.
Og der er sket store ændringer i Hedensted.
Det stod hurtigt klart for bestyrelsen, at værkets ledelse var et problem. Derfor blev driftsle20
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deren afskediget, og indtil Torben Alex Nielsen
tiltrådte som ny driftsleder, sørgede medarbejderne alene for, at der kom varme ud til forbrugerne i Hedensted.
I løbet af de halvandet år, der er gået, siden
den nye bestyrelse kom til, er der sket markante ændringer hele vejen rundt, som alle har
bidraget til at øge indtjeningen og begrænse
udgifterne så meget, at varmeprisen er faldet
med 6.000 kr.
– Personale- og driftsomkostninger er bragt
ned, blandt andet ved at vi er blevet en mand
mindre. Der er hentet en halv million kroner
på stilstandsvarme og lige så meget ved at
anvende Termis. Desuden har vi fået gang i elproduktionen, og vi har optimeret gaskedlen, så
den kører med optimal virkningsgrad. Og vi har
indført den regel, at vi altid indhenter to tilbud,
før vi går ud og bruger penge, fortæller Torben
Alex Nielsen.
Driftslederen kom til Hedensted fra Nr. Aaby
for godt et halvt år siden, og han har gjort sit
til, at økonomien ser ud, som den gør i dag. Hedensted Fjernvarme havde nemlig ikke søgt om
refusion af for meget betalte afgifter for kedelproduktion. Da Torben Alex Nielsen opdagede
det, blev en ansøgning hurtigt sendt af sted, og
resultatet var en check på 3.234.854 kr.

Bundet til gassen
Nu, hvor brandslukningen er ved at være overstået, er bestyrelsen gået i gang med at lave
en strategi for, hvor varmen skal komme fra
fremover.

praksis

Vi stod som en helt ny bestyrelse, der ikke vidste ret meget
om, hvordan tingene fungerede. Men det gjorde med
arbejderne, og de sørgede for, at det hele kørte som det skulle.
Formand Morten Juhl Lassen, Hedensted Fjernvarme

Selv om fjernvarmen er blevet meget billigere,
er det målet, at prisen skal endnu længere ned.
Bestyrelsen har flere gode bud på, hvordan det
kan lade sig gøre. Men de fleste ideer strander
på det faktum, at Hedensted Fjernvarme er ulykkeligt gift med naturgassen. Den binding gør det
vanskeligt at få prisen meget længere ned, og det
ærgrer formanden.
– Vi vil meget gerne yde vores bidrag til at
opfylde politikernes målsætning om, at energien
produceres på VE. Det er oplagt, at fjernvarmen
bruger det besværlige brændsel, når nu vi har
mulighed for at gøre det. Vi skal udnytte de vedvarende energikilder i fællesskab, for det er ikke
rentabelt at gøre det med individuelle løsninger
på matriklen, mener Morten Juhl Lassen, der opfordrer politikerne til at skabe rammerne for de
rigtige løsninger.
– Der er meget, vi kan gøre i branchen, men
politikerne har også en stor opgave i forhold til
at fremme de fælles løsninger. Det kan de eksempelvis gøre ved at flytte tilskuddene fra de
ufornuftige individuelle tiltag til de kollektive
løsninger, hvor VE kan udnyttes bedst muligt. Vi
synes, man skal ændre afgiftssystemet ved at

fjerne afgifter på overskudsvarme og grøn elproduktion. Afgifterne kan man i stedet få ind ved at
lave en energiramme i alle huse og beskatte dem
efter forbrug - det vil også give et incitament til
at bruge mindre energi. Desuden bør man indføre
frit brændselsvalg – det er jo tudetosset, at vi
ikke kan halvere varmeprisen endnu en gang,
blot fordi politikerne har bestemt, at vi skal fyre
med gas.
Trods energibesparelser skal der formodentlig,
samlet set, bruges mere energi i Hedensted de
kommende år.
– Vi kan uden problemer øge andelen af forbrugere med 1.000, og målet er at fordoble antallet
af forbrugere i de kommende år, siger Morten Juhl
Lassen.
Formanden ville meget gerne forsyne både
eventuelle nye og gamle forbrugere med overskudsvarme fra bl.a. Daka. Afgifterne betyder dog,
at det ikke kan løbe rundt, så lige nu undersøges
muligheden for at opføre et træpillefyr, der kan
levere varme til de nye boligområder.
– Men vi overvejer også flis, overskudsvarme
og sol. Hele paletten skal i brug, når vi fortsat skal
levere miljøvenlig og billig varme til Hedensted. J

Formand Morten Juhl Lassen og driftsleder Torben Alex Nielsen glæder sig over, at det
er lykkedes at vende udviklingen og få varmeprisen i Hedensted sat markant ned.
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Høsten ender
Energipil vinder indpas som supplement til træflis, blandt andet
på Djursland, hvor Trustrup-Lyngby Varmeværk får en del af sit
brændsel fra en lokal landmands marker. Her er pilen netop høstet.

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen
fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Jesper Voldgaard
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e fem meter høje pileplanter svajer
fredsommeligt i den milde brise.
Række efter række danner de en
gullig skov, der er svær at se igennem. Ofte
nyder kronvildtet at gemme sig i labyrinten
af energipil, men i dag brydes stilheden og
idyllen af motorstøj, og dyrene har fundet et
andet gemmested.
Maskinfører Olav Andersens udsigt gennem den store pilehøsters forrude er en
smule ensformig. Rækker af planter afløser
hinanden, mens maskinen tålmodigt æder
sig fremad. Men det gør ikke så meget, for
han har alligevel ikke tid til at dvæle ved
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synet. Arbejdet kræver hans fulde opmærksomhed. Blikket vandrer mellem planterne
og en lille skærm, der viser, hvordan den
snittede flis sprøjtes over i vognen, der kører ved siden af. Flisen skal fordeles jævnt
i vognen og gerne helt op til kanten, så der
ikke spildes for meget tid med at tømme
hele tiden. Også jordoverfladen holder Olav
Andersen øje med.
– Hvis der er muldvarpeskud eller andre
små forhøjninger i jorden, justerer jeg skæret
lidt op. Varmeværket vil jo helst ikke have
for meget jord med imellem pileflisen, konstaterer han, mens planterne forsvinder ind
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i radiatoren

under maskinen for kort efter at lande som flis i
ledsagervognen.
Ørerne fanger den konstante støj af pil, der
fanges ind i maskinens gab og hakkes i småstykker. Lyden forandres til en dybere, mere sej rumlen, hvis pileplanterne er ekstra kraftige. Som
når græsplænen hjemme i villahaven skal slås,
kan også pilehøsteren stoppe til, hvis planterne
bliver for kraftige. Så må Olav Andersen bakke
lidt og derefter fortsætte forsigtigt fremad.

Fra mark til kedel
På den lille grusvej langs marken ved landsbyen, Lyngby, på Djursland følger landmand

Niels Ejner Rytter godt med. Otte hektar af
hans marker er plantet til med pil, og det er
dem, der høstes i dag.
Landmandens medarbejder kører ledsagervognen, og selv skifter han mellem en rendegraver og en traktor med en kraftig plæneklipper spændt bagpå. Rendegraveren bruger han
til at skubbe det voksende bjerg af pil sammen
i en høj stak. Traktoren med plæneklipper fjerner de stumper af pil, høstmaskinen ikke får
fat i, så jordoverfladen efterlades så jævn som
mulig.
– Energipilen er en mulighed for at udnytte
noget jord, der ellers ikke var så nemt at bruge.
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Niels Ejner Rytters energipil ender som dynger af fin, lysegrøn flis. Senere brændes det i
kedlen hos det lokale varmeværk, Trustrup-Lyngby Varmeværk.

Samtidig passer det stort set sig selv, fortæller
landmanden.
Hans pil ender sine dage i ovnrummet hos
det nærliggende Trustrup-Lyngby Varmeværk.
Det sker via selskabet M-R Skovteknik, der har
kontrakt på at levere al varmeværkets brændsel. Stadil Maskinstation er hyret til at stå for
høsten, og der er således en række led i den
kæde, der bringer pilen fra mark til radiator.

Varmeværk med ambitioner
Ud af de mere end 4.000 tons biomasse, Trustrup-Lyngby Varmeværk hvert år brænder af, er
langt hovedparten traditionel skovflis. Værkets
driftsleder, Michael Meldgaard Christensen,
vurderer, at energipilen fra Niels Ejner Rytters
marker vil udgøre omkring 270 tons. Det skal
bruges i sommermånederne, hvor der ikke er
pres på værket.
– Der er potentiale i energipil, men vi kan
ikke bruge det som vinterbrændsel. Pilen har
ikke samme brændværdi som skovflis, og pilens
tørstofvægt er også lavere end træflisens. Det
har konsekvenser, når vi har brug for at køre for
fuld damp, for så er der simpelt hen ikke plads
nok på kedlens rist til, at vi kan fyre nok pileflis
af, fortæller driftslederen.
24
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Han anerkender dermed, at brugen af energipil
rummer udfordringer. En anden er at overholde
kravene for udledning af cadmium. Men trods
udfordringerne er Michael Meldgaard Christensen fast besluttet på at medvirke til at fremme
brugen af pil. Ikke mindst fordi han forudser, at
der i de kommende år kommer stort pres på markedet for dansk træflis, fordi flere værker skifter
til biomasse. Herunder værker i store byer.
– Vi vil gerne støtte udviklingen af nye
biobrændsler. Vi foretrækker at bruge lokale
brændsler, hvis vi kan, og desuden kan jeg godt
lide, at pilen har en omsætningstid på få år fra
den plantes, til den høstes. I modsætning til
skov, der vokser langsomt op.

Gennembrud kræver samspil
Trustrup-Lyngby Varmeværk deltager i et
projekt styret af AgroTech og støttet af Dansk
Fjernvarmes F&U-Konto. Det indebærer, at
afbrændingen af den pil, der høstes i dag, skal
følges nærmere, blandt andet i form af hyppige
målinger. Formålet er at skaffe mere viden om,
hvordan pil brænder i fliskedler.
Michael Meldgaard Christensen opfordrer
varmeværker og landbrug til at være aktive
medspillere for at hjælpe udviklingen på vej.
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Maskinfører Olav Andersen styrer med stor koncentration pilehøsteren mens den æder
sig gennem række efter række af de omtrent fem meter høje planter.

– Værkerne kan gøre det ved at være parate
til at betale en realistisk pris for pilen i stedet for at læne sig tilbage og gøre som de
plejer, med mindre de nærmest får brændslet foræret. Samtidig har landmændene en
tendens til at ville høste pilen hurtigst muligt for at øge omsætningen. Men den skal
nå at vokse sig så kraftig, at der er tale om
et reelt brændsel og ikke små kviste. Det
andet svarer til at sælge juletræer, der kun
er vokset en halv meter, siger driftslederen
med et smil.

Højt tempo
I pilehøsterens førerhus holder Olav Andersen fart i maskinen. Dagen startede med et
mindre teknisk problem, da en kædestrammer knækkede. Det krævede en tur til Aarhus for at skaffe den nødvendige reservedel,
og alt i alt gik der et par timer, inden dagens
arbejde rigtig kom i gang.
Så nu skal tempoet holdes højt, hvis al
Niels Ejner Rytters pil skal høstes, inden
solen siger tak for i dag. Og det mål skulle
meget gerne nås – for i morgen venter nye
marker med energipil nær Billund på Olav
Andersen og hans maskine. J

Pilen peger opad
For få år siden blev energipil af mange betragtet som et
brændsel på forsøgsstadiet. I dag tyder alt på, at pilen er
kommet for at blive, også selvom der stadig er udfordringer
ved at bruge den. Sådan lyder vurderingen fra teknisk
konsulent hos Dansk Fjernvarme, Henrik Andersen, der
følger biomasseområdet tæt.
– Energipilen har vist potentiale som brændsel, og den er
så udbredt, at det ikke længere betragtes som forsøg, men
egentlig produktion. Men, som det er tilfældet med alle nye
brændsler, er der stadig en del at lære i forhold til at bruge pilen
bedst muligt. Og i det her tilfælde også, hvordan pilen bedst
kan spille sammen med andre typer biomasse, siger han.
Der er et udviklingsarbejde at gøre, eksempelvis i forhold
til udledning af cadmium. Men Henrik Andersen forudser
trods dette, at energipil er et brændsel i vækst. Han vurderer,
at omkring 25 varmeværker har erfaring med at brænde pil i
fliskedler, og han forventer, at det tal vil øges.
– Jeg tror, at mængden af energipil vil stige, og at pil
etablerer sig som et alternativ og supplement til skovflis.
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Min dag
Tina Maria Lund Kristensen
48 år · Miljøkoordinator · Fjernvarme Fyn · 14 år i stillingen
TEKST: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
FOTO: Flemming Linnebjerg Rasmussen

Det første jeg gør, når jeg ankommer om morgenen er
at se, om varmecentralen ved siden af Fjernvarme Fyns
administrationsbygning er i drift. Det skal den helst ikke
være, for vi får varmen fra Fynsværket, og den er mere
miljøvenlig og billigere end den, vi pt. producerer på kedlerne, der kun fungerer som spids- og reservelast.
Mit arbejde består i at udføre de mange forskellige miljøopgaver, der er ved Fjernvarme Fyn. Det er meget vigtigt,
at vi har alle de miljøgodkendelser, der kræves, så det er
min primære opgave at sørge for, at de krav og vilkår bliver efterlevet. Desuden er der en række opgaver omkring
arbejdsmiljø, sikkerhed og kontakt til vores eksterne samarbejdspartnere.
Min vigtigste opgave er at tage vare på de miljøopgaver,
der vedrører varmeforsyningen, samt få det formidlet til
de kolleger, der skal involveres og tit udfører opgaverne,
eksempelvis emissionsmålinger.
Min tætteste kollega er driftschef, Torben Rosager, der er
chef for alle varmecentralerne. Men i min stabs-stilling er
den koordinerende rolle også mange forskelligartede opgaver som at arbejde med strategi, planlægning samt deltage i forskellige samarbejdsrelationer og erfa-grupper.
Jeg er gladest for mit arbejde, når der er fuld fart på. Jeg
vil gerne give min viden til andre, prøve nye ting og lære
noget, der kan være med til at udvikle mig og mit arbejde.
Der er mest pres på om foråret med rapportskrivning,
vi skal aflevere Miljøredegørelse/ Grønt Regnskab, CSRredegørelse og Årsrapport. Det er også her, vi begynder
at grave, hvor varmecentralerne har den mest pressede
periode i vinterhalvåret.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi vi arbejder
med innovative løsninger, der styrker miljø, økonomi og
teknologi. Det er oftest ikke sværere at vælge de rigtige
løsninger end de forkerte.
Jeg kunne godt tænke mig, at min arbejdsdag var fyldt
med nye muligheder hele tiden. Og det er den faktisk også,
det er et spørgsmål om at gribe de udfordringer, der er.
Hvis jeg skulle lave noget helt andet, ville jeg arbejde
med politik for at få reel indflydelse på de områder, der
kan forbedre vores værdier.
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En særlig oplevelse var dengang, jeg blev kvalitets
ansvarlig for vores målerlaboratorium. Jeg blev kastet
ud i noget, jeg ikke kendte, og den oplevelse har styrket
mig i andre sammenhænge.
Jeg kunne godt tænke mig at få udviklet Fjernvarme
Fyn på miljøsiden. Vi har en størrelse, der betyder, at
vi er i stand til at udføre ting, der kan hjælpe andre til
at gå i samme retning. Eksempelvis ved at omlægge en
central til VE.
Det sidste jeg gør, før jeg går hver dag, er at tjekke min
mail, kalenderen for i morgen og sige farvel til mine
kolleger.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Opnå energibesparelser
og reducer CO2 udledningen
Danfoss kugleventiler har branchens laveste tryktab.
Ventilerne er konstrueret med et konisk ind- og udløb
og et cylindrisk lederør for at reducere turbulens.
Dette sikrer det lavest mulige tryktab og reducerer
driftsomkostningerne ved pumperne. Hermed spares
energi og der udledes mindre CO2.

Yderligere informationer om vores omfattende program af kugleventiler DN 15 - DN 600 finder du på
varme.danfoss.dk eller kontakt Danfoss kugleventiler
direkte på tlf. 7488 7644.
Besøg vores hjemmeside og beregn din energibesparelse og CO2 reduktion ved hjælp af vores beregningsprogram.

30%
energibesparelse

Opnå store besparelser med Danfoss
kugleventiler, der har branchens
laveste tryktab. Hermed reduceres
driftsomkostningerne ved pumperne,
og der spares energi og udledes
mindre CO2.

varme.danfoss.dk
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Varmeforsyninger skal
lave en selvevaluering i 2012
I år skal alle varmeforsyningsvirksomheder lave en
selvevaluering, der skal indsendes til Energitilsynet
senest den 1. december 2012.
Tekst: Økonomisk konsulent Birgitte V. Faaborg, Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk
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selvevaluering Alle varmeforsyningsvirksomheder skal i henhold til
en ny bekendtgørelse fra Energistyrelsen lave en selvevaluering, der skal
indsendes til Energitilsynet senest
den 1. december 2012. Selvevalueringen skal kun udarbejdes én gang, og
derfor ophæves bekendtgørelsen
automatisk igen den 31. december
2013.
Efter bekendtgørelsen består
selvevalueringen af en gennemgang
af virksomhedens overholdelse af
prisbestemmelserne i varmeforsyningslovens § 4. Desuden skal der
udfyldes et spørgeskema om virksomhedens overholdelse af reglerne om
forbrugerbeskyttelse i varmeforsyningslovens kapitel 4 b. Det er varmeværkets ledelse, der skal udarbejde
selvevalueringen efter de retningslinjer, der er specificeret i bilag 1 til
bekendtgørelsen.
Gennemgangen af overholdelsen af prisbestemmelserne skal
foretages af alle varmeforsyningsvirksomheder, der er omfattet af
varmeforsyningsloven. Derimod skal
spørgeskemaet i bilag 1 vedrørende
forbrugerbeskyttelse kun udfyldes af
fremføringsanlæg. Det vil sige anlæg
med levering af rumopvarmning og
varmtvandsforsyning til forbrugerne.
Selvevalueringen vedrørende
regnskabsbestemmelserne i kapitel 4
skal vedlægges en revisionsberetning
og en erklæring fra en statsautoriseret revisor. Det er således ikke muligt
at få en registreret revisor til at lave
beretningen og erklæringen. Kravene
til revisionsberetningen og revisors
erklæring fremgår af bilag 2 og 3 til
bekendtgørelsen.
Den periode, der er omfattet af
selvevalueringen, er regnskabsårene
2009, 2010 og 2011 eller ved regnskabsår, der afviger fra kalenderåret,
årene 2008/09, 2009/10 og 2010/11.
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Hvis der viser sig at være forhold,
som ikke følger regnskabsbestemmelserne i, eller i henhold til, varmeforsyningsloven, omfatter selvevalueringen alle de regnskabsår, hvor
reglerne ikke er overholdt. Gennemgangen af regnskabsaflæggelsen i andre regnskabsår kan dog begrænses
til de forhold, hvor det er konstateret,
at reglerne ikke er overholdt.

Krav til den eksterne revisor
Ifølge bekendtgørelsen stilles der en
række krav til den statsautoriserede
revisor, som værkets ledelse vælger
til at udarbejde revisorberetningen
og afgive erklæring:
ɟɟ Revisor må ikke være eller have
været virksomhedens sædvanlige
revisor.
ɟɟ Revisor må ikke udføre andre
opgaver for værket samtidig med
udfærdigelsen af revisionsberetningen.
ɟɟ Revisor må ikke have udført
opgaver for virksomheden i den
periode, som selvevalueringen
vedrører.
ɟɟ Revisor må ikke være ansat i
samme revisionsfirma som en
revisor, der opfylder de tre ovenstående punkter (en revisor, som
har udført opgaver for andre forsyningsvirksomheder inden for
samme koncern som varmevirksomheden, kan derimod godt vælges som den eksterne revisor).
ɟɟ Revisor skal inden for de seneste
tre år forud for tidspunktet for
selvevalueringen have deltaget i
efteruddannelse på minimum 12
timer inden for reglerne i kapitel 4
i varmeforsyningsloven.
ɟɟ Revisor skal i mindst tre år have
haft revisionsopgaver, der vedrører regnskaber baseret på lov om
varmeforsyning.

Den af virksomheden valgte revisor
skal over for ledelsen dokumentere,
at vedkommende opfylder ovenstående krav om uafhængighed og kompetencer.
Undlader ledelsen at udarbejde
og indsende en selvevaluering til
Energitilsynet, eller gives der vildledende eller urigtige oplysninger, kan
de pågældende blive straffet med en
bøde. Det samme gør sig gældende
for selskaber. En bøde vil ikke kunne
indregnes i varmeprisen.
Dansk Fjernvarme afholder i foråret 2012 temadage rundt i landet om
selvevalueringen med deltagelse af
ansatte fra Energitilsynet. Tidspunktet for temadagene fremgår af Dansk
Fjernvarmes hjemmeside og af boksen herunder.

Værkets tilrettelæggelse af
selvevalueringen
Ved at forberede materialet til den
eksterne revisor på forhånd kan værket spare både tid og penge. En måde
at gøre dette på er at lave en mappe
med det materiale, som den eksterne
revisor ifølge bilag 2 skal gennemgå
og afgive erklæring omkring. Ud over
at være klar til den eksterne revisors
gennemgang, vil værket også selv
kunne danne sig et overblik over,
hvorvidt værket følger varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser.
Det materiale, værket skal forberede,
tager sit udgangspunkt i bilag 2 til
bekendtgørelsen, som vedrører indholdet i den eksterne revisors revisionsberetning. J

Temadage
Dansk Fjernvarme holder
temadage om selvevalueringen
ɟɟ 17. april: Fjernvarmens Hus
Kolding
ɟɟ 18. april: Scandic Roskilde
ɟɟ 10. maj: Hotel Hvide Hus,
Aalborg
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GUIDE

Bliv klar til
selvevalueringen

Selvevalueringen bliver meget nemmere – og billigere
– hvis I er godt forberedt. Lav en mappe med disse
faneblade og bliv klar til besøget af den eksterne revisor.

1

Priseftervisningen med revisionspåtegning for regnskabsår påbegyndt efter 1. juni 2009.

2

Oversigt over anmeldelsestidspunkter for dokumenter der skal anmeldes til Energitilsynet.
Varmeforsyningsvirksomheder skal anmelde alle relevante dokumenter til Energitilsynet, for at
de er gyldige i forhold til forbrugerne.

3

Budgetter for selvevalueringsperioden. Vedrørende budgetter er der specielt fokus på, om over- og
underdækninger er korrekt indregnet, og at budgettet herefter balancerer, dvs. går i nul. Godkendelse fra Energitilsynet, hvis en over- eller underdækning indregnes over flere regnskabsår.

4

Anlægskartoteket for perioden. Afskrivningerne på anlægsaktiverne skal foretages efter afskrivningsbekendtgørelsen.

5

Henlæggelsesplan for perioden. Henlæggelser i budgettet og priseftervisningen skal være i overensstemmelse med henlæggelsesplanen. Ved evt. forskelle skal der foreligge en redegørelse.

6

Oversigt over værdipapirbeholdning. Formålet er at undersøge, om varmeforsyningen har
investeret i værdipapirer, og at investeringen ikke overstiger eventuelle henlæggelser.

7

Oversigt over indskudskontoen, herunder bevægelser, for perioden. Indskudskontoen må kun
bestå af indskud fra ejerne/andelshaverne, samt en evt. godkendt forrentning af kontoen.

8

Har varmeforsyningen indregnet skat i varmeprisen, skal der foreligge en oversigt over de indregnede beløb, samt tidspunktet for indregningen.

9

Årsrapporter for selvevalueringsperioden. Der skal foretages en afstemning mellem årsrapporten/
årsregnskabet og priseftervisningen.

10

For at give den eksterne revisor en oversigt over varmeforsyningens bogføring, kontoplan samt
indtægter og udgifter, vil det være hensigtsmæssigt at vedlægge en saldobalance for hvert af de
tre år, der er omfattet af selvevalueringen.
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Geotermi og
risikoafdækning

Risikoniveau / Akk. investering

Tekst: Direktør Søren Berg Lorenzen, Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab sbl@geotermi.dk

Geotermi Geotermien oplever i disse
år en stærkt stigende interesse fra
fjernvarmeselskaber og kommuner,
som ønsker at sikre sig en miljøvenlig
varmeproduktion med høj forsyningssikkerhed. Der er allerede geotermiske anlæg i drift i Thisted og på
Amager, og for øjeblikket bygges der i
Sønderborg, mens der bores i Viborg.
Hertil kommer, at der i løbet af det seneste halve år er tildelt en række nye
eneretstilladelser, mens endnu flere
selskaber har afleveret ansøgninger
eller arbejder på det.
For mange af disse selskaber ligger der dog en væsentlig barriere i
den investerings- og risikoprofil, som
er en del af langt de fleste geotermiprojekter. Risikoen kan kort beskrives
som relativt høj, men også faldende
under anlægsetableringen – og lave
risici under den efterfølgende drift
(se figur 1). Dette er i kontrast til de
fleste andre fjernvarmeproduktionsformer, hvor risici under etableringen
er begrænsede, men hvor der efter-

følgende er store risici under driften
relateret til for eksempel udviklingen
i brændselspriserne.
Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab har derfor, sammen med De
Nationale Geologiske Undersøgelser
for Danmark og Grønland (GEUS), analyseret de risici, som indgår i et geotermi-projekt, og undersøgt forskellige muligheder for at reducere disse
risici mest muligt – og i sidste ende
at afdække de tilbageværende risici.
Dette arbejde er støttet af Dansk
Fjernvarmes F&U-konto, og den udarbejdede redegørelse kan findes på
Dansk Fjernvarmes hjemmeside.
Analyserne peger ikke overraskende på, at de største risici er relateret til undergrundens opbygning
og sammensætning. Oftest er det
lokale kendskab til undergrunden i
udgangspunktet begrænset. Der findes måske nogle boringer, som i visse
tilfælde ligger tæt på, i andre tilfælde
ligger langt fra den ønskede placering
af det geotermiske anlæg. Herudover

findes der sandsynligvis et vist antal
seismiske linjer i området, ofte af varierende alder og dermed kvalitet. Alligevel vil nye og detaljerede analyser
af de forhåndenværende data være
det første og vigtige skridt i den modning af projektet, som skal finde sted.
Hvis disse analyser indikerer, at et
geotermisk anlæg kan etableres, vil
det næste skridt stort set altid være
at indsamle supplerende seismiske
data. Når de supplerende seismiske
data er behandlet og tolket – hvilket
er en kompleks proces, der kræver
stor erfaring og et godt forhåndskendskab til den danske geologi –
vurderes det, om geologien stadig ser
fornuftig ud. Gør den det, planlægges
og udføres mindst én boring, hvori
der udføres avancerede målinger, inden boringen prøvepumpes. Først på
dette tidspunkt kan det med rimelig
sikkerhed fastslås, om projektet kan
gennemføres.
Den samlede udgift til projektmodning, supplerende seismiske

Tolket seismik og
boreprognose
foreligger

Høj

Akkumuleret
investering
1. boring testet

Moderat

Lav

2. boring testet

Meget lav

Fase 1
Seismik

Fase 3
Overfladeanlæg

Fase 2
Boringer

Drift

Tid
Figur 1: For mange fjernvarmeselskaber ligger der en væsentlig barriere i den investerings- og risikoprofil, som er en del af
langt de fleste geotermi-projekter. Risikoen kan kort beskrives som relativt høj men også faldende under anlægsetableringen
– og lave risici under den efterfølgende drift.
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undersøgelser samt boring og test af
den første brønd kan løbe op i 40-60
mio. kr., og det er derfor afgørende,
at der gennem projektet er et konstant fokus på at reducere risikoen
for fiasko mest muligt. Risikoen
kan dog aldrig fjernes helt, og for
alle mindre og mellemstore fjernvarmeselskaber vil det derfor være
nødvendigt at kunne få denne risiko
afdækket. I F&U-projektet er vi nået
frem til, at en sådan risikoafdækning
skal:
ɟɟ Være en permanent ordning
ɟɟ Have gennemsigtige betingelser
ɟɟ Være fleksibel i forhold til
risikovillighed
ɟɟ Dække alle investeringer
inkl. forundersøgelserne
ɟɟ Have acceptable præmier
ɟɟ Baseres på viden om dansk
undergrund og danske
produktionsforhold.
På baggrund heraf har vi set på tre
muligheder for risikoafdækning:

ɟɟ En forsikring tegnet på
kommercielle vilkår
ɟɟ Et forslag til en fælles-europæisk
risikoafdækning kaldet GeoRiMi
(Geological Risk Mitigation)
ɟɟ Et forslag til en statslig dansk
garantiordning.
Da der endnu er relativt få eksempler på kommercielle forsikringer af
efterforskningsrisikoen, har vi med
hjælp fra forsikringsmæglervirksomhederne, Marsh og Willis, indhentet
indikationer på de vilkår, herunder
præmie og selvrisiko, som på baggrund af erfaringerne fra udlandet
kan forventes. Disse indikationer
tyder desværre på, at forsikringspræmien vil udgøre 10-20 % af forsikringssummen, med mindre man i det
konkrete tilfælde er så heldig at bore
meget tæt ved eksisterende boringer,
hvilket sjældent vil være tilfældet.
En fælles-europæisk risikoafdækning er indtil videre kun på
tegnebrættet, og skulle den blive til
virkelighed, vil den med det forslag,

som er fremsat, højst kunne støtte 1-2
danske projekter.
Derfor konkluderer vi i vores redegørelse, at en statslig dansk garantiordning, der hviler på de danske geologiske forudsætninger, vil være den
mest effektive måde at få afdækket
efterforskningsrisikoen og dermed
for alvor få udbredt anvendelsen af
den grønne geotermiske varme. En
fornuftig konstruktion af en sådan
garantiordning vil sikre, at fjernvarmeselskabet og staten har fælles mål,
nemlig at de rigtige projekter realiseres, og at der hele vejen gennem
projektet er fokus på at reducere risici mest muligt. Vi vurderer således,
at hvis en model for risikoafdækning
kan etableres, vil det på afgørende vis
hjælpe fjernvarmeselskaberne i deres
bestræbelser på at omlægge fra fossile brændsler til geotermi. Det vil ske
til gavn for fjernvarmeforbrugerne,
miljøet og forsyningssikkerheden,
og dermed vil Danmarks meget store
geotermiske potentiale kunne blive
realiseret. J

Fuld power på kommunikationen
– med MULTICAL® 602

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

Kamstrup A/S · Industrivej 28, Stilling · 8660 Skanderborg · Tel: 89 93 10 00 · info@kamstrup.dk · www.kamstrup.dk
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Geotermi
– de juridiske udfordringer
Tekst: Advokat Agnete Nordentoft, Bech-Bruun ano@bechbruun.com

geotermi Etableringen af et geotermisk anlæg er en kompliceret proces,
der berører flere lovområder. Det er
vigtigt, at man tidligt i processen er
opmærksom på at få indhentet de
rette tilladelser, ligesom det er nødvendigt, at man allerede fra starten
får tilrettelagt sin myndighedsproces
hensigtsmæssigt. I modsat fald kan
processen med etableringen af anlægget blive unødigt langvarig. Men
hvad kræves der egentlig for at etablere et geotermisk anlæg, hvordan
kan et samarbejde organiseres, og
hvordan kan anlægget finansieres?

Tilladelser
Før etableringen af et geotermisk
anlæg kan påbegyndes, skal der indhentes en række tilladelser.
Geotermitilladelse
Først og fremmest skal der indhentes
en tilladelse efter undergrundsloven
til efterforskning og indvinding af
geotermisk energi. Tilladelsen gives
på baggrund af en ansøgning til
klima-, energi- og bygningsministeren
(Energistyrelsen). Der er to årlige ansøgningsfrister: 1. februar kl. 12.00 og
1. september kl. 12.00.
Ansøgningen skal indeholde en
række nærmere angivne oplysninger,
herunder oplysning om de deltagende selskabers tekniske ekspertise
og økonomiske baggrund samt den
procentvise fordeling af andelene af
en tilladelse. Hvis ansøgerne ikke har
den fornødne sagkundskab, skal det
beskrives, hvordan denne vil blive tilvejebragt. Desuden skal der betales
et gebyr på 25.000 kr., og kvittering
for betaling heraf skal vedlægges ansøgningen.
Tilladelse gives som en kombineret
efterforsknings- og indvindingstilladelse, og gives som udgangspunkt
for et tidsrum på seks år. Herefter har

32

Fjernvarmen · nr. 4 · april 2012

indehaveren af tilladelsen ret til forlængelse af tilladelsen med henblik
på indvinding. Tilladelsen kan dog
kun forlænges for de dele af området,
hvor der agtes indvundet geotermisk
energi og som udgangspunkt højst
for et tidsrum af 30 år.
Energistyrelsen har i forbindelse
med sin invitationsskrivelse offentliggjort en modeltilladelse, der indeholder de mere deltaljerede vilkår for en
geotermitilladelse. Invitationsskrivelsen og modeltilladelsen er tilgængelige på Energistyrelsens hjemmeside.
Inden etableringen af anlægget
kan påbegyndes, skal en plan for
indvindingsvirksomheden, herunder
produktionens tilrettelæggelse samt
anlæg og eventuelle rørledninger
hertil, godkendes af Energistyrelsen.
Energistyrelsen har udarbejdet et notat, der opregner, hvilke oplysninger
en ansøgning om godkendelse af indvindingsplanen som minimum skal
indeholde.

Projektgodkendelse
I henhold til varmeforsyningsloven
skal etablering og ændring af kollektive varmeforsyningsanlæg projektgodkendes af kommunalbestyrelsen.
De nærmere regler for godkendelsesproceduren findes i projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse 1295/2005
om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).
Kollektive varmeforsyningsanlæg
omfatter ikke virksomheder, der er reguleret i undergrundsloven, herunder
geotermianlæg. De fremføringsanlæg
og drivvarmeanlæg, der er knyttet
til geotermianlægget, skal derimod
godkendes efter projektbekendtgørelsen, ligesom eventuelle omlægninger fra anden varme til geotermi skal
godkendes.
Godkendelsen sker på baggrund af
et projektforslag, som indsendes til

kommunalbestyrelsen, der foretager
en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af
projektet, inden godkendelsen gives.
Godkendelsen omfatter det, der er
relevant for anlægget, herunder dets
kapacitet, placering og produktionsform.
Ifølge bekendtgørelsen må retlige
og faktiske dispositioner til gennemførelse af et projekt ikke foretages,
før projektet er godkendt. Eventuelle
aftaler, der indgås inden projektgodkendelsen meddeles, skal derfor være
betingede.

Kommuneplan og lokalplan
I henhold til planloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en
overordnet kommuneplan samt
detaljerede lokalplaner. Kommuneplanen fastlægger retningslinjer
for arealanvendelsen i kommunen,
herunder for beliggenheden af tekniske anlæg. Lokalplanen fastlægger
de nærmere bindende retningslinjer
for etableringen af de enkelte anlæg,
herunder byggefelter, materialevalg
mv. Efter planlovens § 13, stk. 2, er der
pligt til at tilvejebringe en lokalplan,
før der gennemføres større bygge- og
anlægsarbejder.
Det afgørende for, om der er lokalplanpligt for et geotermianlæg, er,
om anlægget medfører væsentlige
ændringer i det bestående miljø. Ved
vurderingen af, om det er tilfældet,
spiller selve omfanget af projektet
en vigtig rolle, men hertil kommer
projektets konkrete, visuelle, funktionelle og miljømæssige konsekvenser i øvrigt, bedømt i forhold til det
eksisterende områdes karakter. Det
er uden betydning, om projektet
kan siges at indebære en forbedring
af miljøet, når den ændring, som
projektet vil medføre, må anses som
væsentlig.
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Det beror på en konkret vurdering,
om der er lokalplanpligt for et geotermianlæg, men det vil normalt være
tilfældet.
Hvis geotermianlægget skal ligge
i landzone, skal der desuden ansøges
om en landzonetilladelse. Landzonetilladelsen vil dog ofte blive meddelt
i kraft af lokalplanen gennem den
såkaldte bonus-virkning.

Miljøvurderinger
Forud for etableringen af et geotermianlæg skal der foretages en række
miljømæssige vurderinger.
Når en myndighed tilvejebringer
eller foretager ændringer i planer
og programmer, som fastlægger
rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, herunder geotermianlæg, skal der udarbejdes en
strategisk miljøvurdering (SMV), da
disse planer og programmer antages
at kunne få væsentlig indvirkning på
miljøet. Formålet med SMV-vurderingen er at sikre, at vurderingen af
miljøkonsekvenser og belysningen
af mulige alternativer foregår, før
planerne endeligt er vedtaget. Vurderingen foretages på et tidligere
tidspunkt i beslutningsprocessen
og på et mere strategisk niveau end
VVM-vurderingen. Planmyndigheden udarbejder i forbindelse med
vurderingen en miljørapport, hvori
den sandsynlige og væsentlige
indvirkning på miljøet og rimelige
alternativer fastlægges, beskrives og
vurderes. I forbindelse med vurderingen foretages endvidere høring af
berørte myndigheder.
Desuden skal det vurderes, om
geotermianlægget er VVM-pligtigt.
Ifølge planloven og VVM-bekendtgørelsen må enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke
påbegyndes, før der er tilvejebragt
retningslinjer i kommuneplanen om
beliggenheden og udformningen af
anlægget med tilhørende redegørelse
(VVM-redegørelse). For nogle typer
anlæg er der obligatorisk VVM-pligt,
mens der for andre, herunder geotemianlæg, må foretages en konkret
vurdering af miljøpåvirkningen (VVM-

screening). Vurderingen skal blandt
andet foretages ud fra kriterier som
anlæggets karakteristika og placering samt kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning.
Hvis anlægget er VVM-pligtigt, skal
kommunen udarbejde et tillæg til
kommuneplanen.

Miljøgodkendelse
Geotermianlæg kan være godkendelsespligtige i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Efter
lovens § 33 må særligt forurenende
virksomheder, anlæg og indretninger
(listevirksomhed) ikke anlægges eller påbegyndes, før de er godkendt.
Tilsvarende må der ikke ske udvidelse
eller ændring af listevirksomhed
uden godkendelse.
Listevirksomhed omfatter visse
varmeproducerende anlæg, og det er
således geotermianlæggets drivvarmeanlæg, der i givet fald skal miljø
godkendes.
Miljøgodkendelsen gives af kommunalbestyrelsen på baggrund af en
ansøgning. Godkendelsen kan kun
gives, hvis virksomheden har truffet
de nødvendige foranstaltninger til at
forebygge og begrænse forureningen
ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og hvis virksomheden
i øvrigt kan drives på stedet uden at
påføre omgivelserne forurening, som
er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.
Hvis anlægget er omfattet af
VVM-reglerne, udarbejder kommunalbestyrelsen på baggrund af ansøgningen et forslag til godkendelse, der
offentliggøres samtidig med forslag
til kommuneplanretningslinjer i overensstemmelse med planloven.
Udledningstilladelse
Vand fra et geotermianlæg svarer i
store træk til opkoncentreret havvand, og er ikke farligt for miljøet,
men på grund af vandets temperatur
og høje saltindhold kan det påvirke
vandmiljøet lige omkring udledningspunktet.
Hvis der i forbindelse med etableringen eller driften af geotermianlæg-

get udledes vand til vandløb, søer
eller hav skal der derfor indhentes
en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 4. Ifølge
lovens § 27 må spildevand, herunder
produktionsspildevand, således ikke
udledes til vandløb, søer eller hav,
uden tilladelse er givet efter lovens
§ 28. Ifølge bemærkningerne til loven
anses grundvand som udgangspunkt
ikke som spildevand, men kan efter
en konkret bedømmelse inddrages
under reglerne om udledning af spildevand. Derfor bør der altid indgives
ansøgning om udledningstilladelse,
såfremt man forventer at udlede
vand til vandløb, søer eller hav i forbindelse med etableringen eller driften af et geotermianlæg.
Tilladelsen gives på baggrund af
en ansøgning, der skal indeholde
en række nærmere oplysninger, herunder oplysninger om mængden af
vand, der udledes, mængderne og
koncentrationerne af stoffer i vandet,
varigheden af udledningen (start- og
evt. slut-dato) samt hvor udledningen
finder sted.
Hvis geotermianlægget er
godkendelsespligtigt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om
listevirksomhed, gives tilladelsen af
Miljøstyrelsen. For ikke-godkendelsespligtige virksomheder gives tilladelsen af kommunalbestyrelsen.

Byggetilladelse
I henhold til byggeloven og bygningsreglementet skal der indhentes tilladelse til påbegyndelse af et byggeri.
Tilladelsen gives af kommunalbestyrelsen på baggrund af en ansøgning.
Ansøgningen skal indeholde en række
nærmere angivne oplysninger, herunder en tydelig beskrivelse af det
arbejde, der skal udføres.
Byggearbejdet må ikke påbegyndes, førend byggetilladelsen foreligger.
Lex nesa – godkendelse
For så vidt angår kommunalt ejede
selskaber, er det vigtigt at være
opmærksom på, at kommunen skal
indhente en tilladelse i henhold til elforsyningslovens § 37 a og varmeforFjernvarmen · nr. 4 · april 2012
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syningslovens § 23 m (de såkaldte lex
nesa-regler). Efter bestemmelserne
må kommunen ikke uden tilladelse
fra klima- energi- og bygningsministeren bevare ejendele i virksomheder,
der direkte eller indirekte varetager
elproduktion eller fremføring af
varme, såfremt disse virksomheder
påbegynder væsentlige nye aktiviteter, som ikke er omfattet af f.eks. eleller varmeforsyningsloven.
Etablering af et geotermianlæg vil
i de fleste tilfælde være en væsentlig
ny aktivitet i elforsyningslovens og
varmeforsyningslovens forstand og
kræver således tilladelse fra Energistyrelsen for kommunens bevarelse
af ejerandele i kommunens forsyningskoncern.
Konsekvensen af ikke at have
indhentet tilladelsen er, at kommunen kan blive mødt med et krav om
afståelse af hele forsyningskoncernen, hvori geotermiaktiviteterne er
påbegyndt.
Det er tillige værd at bemærke,
at tilladelsen efter Energistyrelsens
praksis bør indhentes relativt tidligt
i processen. Således bør tilladelsen
ud fra en spildbetragtning indhentes
allerede i geotermiprojektets indledende fase. Energistyrelsen har således udtalt, at det vil være spild af ressourcer at påbegynde aktiviteterne
i den indledende fase, hvis der ikke
kan opnås tilladelse til at påbegynde
arbejdet i de efterfølgende faser.

Organisationsform
Hvis der er flere deltagere i etableringen af et geotermisk anlæg, kan
deltagerne frit tilrettelægge deres
organisationsform og selskabsstruktur. Samarbejdet kan således
organiseres i et andelsselskab med
begrænset hæftelse (a.m.b.a.), et
kapitalselskab (A/S eller ApS) eller en
helt tredje selskabsform. Dog skal
man ved stiftelse af kapitalselskaber
være opmærksom på, at der skal
udarbejdes blandt andet vedtægter
i henhold til selskabslovgivningen.
Desuden vil det uanset valg af samarbejdsform være hensigtsmæssigt
at indgå en ejeraftale, der regulerer
34
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deltagernes indbyrdes forhold.
Rammerne for samarbejdet bør
fastlægges tidligt i processen, hvor
der kan indgås hensigtserklæringer,
der specificerer, hvad de deltagende
parter er enige om, og hvad der eventuelt skal afklares.
Der er ikke noget til hinder for, at
en kommune deltager i etableringen
af et geotermianlæg. Kommuner kan
deltage såvel i kommunalt regi som i
selskabsregi.
I henhold til undergrundsloven
kan Energistyrelsen fastsætte vilkår
til geotermitilladelsen. I modeltilladelsen er der fastsat vilkår om, at
en tilladelse, der er meddelt flere i
forening, er betinget af, at der, senest
90 dage efter tilladelsen er meddelt,
indgås en samarbejdsaftale om udøvelsen af den virksomhed, som tilladelsen omfatter. Samarbejdsaftalen
skal godkendes af Energistyrelsen.

Finansiering
Forud for eller sideløbende med myndighedsbehandlingen af geotermianlægget er det også væsentligt at sikre
geotermianlæggets finansiering.
Henlæggelser
Efter varmeforsyningsloven (afskrivningsbekendtgørelsen) kan der indregnes henlæggelser til nyinvesteringer
i varmeprisen. Henlæggelser kan tidligst påbegyndes 5 år før det planlagte
idriftsættelsessår, og der kan i alt henlægges indtil 75 % af den budgetterede
anlægssum ekskl. renter. Der kan dog
ikke i noget år henlægges mere end
20 % af den budgetterede anlægssum.
Såfremt henlæggelserne viser sig
at overstige 75 % af den konstaterede
anlægssum ekskl. renter, skal det
overskydende beløb modregnes i
priserne i idriftsættelsesåret og det
følgende år.
Indregning i varmeprisen
Den del af anlægsomkostningerne,
der ikke er finansieret via henlæggelser over varmepriserne, kan
indregnes i varmeprisen i form af
afskrivninger.
Efter varmeforsyningslovens

§ 20 kan der derudover indregnes
omkostninger til efterforskning i varmeprisen, dvs. omkostningerne til de
nødvendige undersøgelser forud for
etableringen af geotermianlægget.
Geotermiske anlæg, der leverer
varme til et andet kollektivt varmeforsyningsanlæg (f.eks. et distributionsselskab) kan derudover indregne
et rimeligt overskud i varmeprisen.

Kommunegaranti
Hvis geotermianlægget helt eller
delvist lånefinansieres, bør man være
opmærksom på, at kommuner kan
stille en kommunal garanti for lån til
etablering af et geotermianlæg.
Som udgangspunkt kan kommuner ikke uden lovhjemmel yde økonomisk støtte til private erhvervsvirksomheder. Dette udgangspunkt kan
dog fraviges i det omfang, der varetages en lovlig kommunal opgave.
Idet en kommune selv lovligt
kan forestå etablering og drift af
et geotermianlæg, kan kommunen
også yde økonomisk støtte, herunder
stille en kommunal garanti til private
virksomheder, herunder varmeforsyningsvirksomheder, der varetager
denne opgave.
Man bør dog være opmærksom
på, at kommuner er forpligtede til at
handle økonomisk forsvarligt. Derfor
vil kommunen være berettiget og
forpligtet til at knytte relevante og
saglige vilkår til garantien. Endvidere
skal kommunen efter Økonomi- og Indenrigsministeriets praksis opkræve
et vederlag for garantistillelsen på
markedsmæssige vilkår.
Afslutning
Som det fremgår, skal man, inden
man går i gang med et geotermiprojekt, være opmærksom på hvilke myndighedstilladelser, der skal indhentes, og hvordan man vil tilrettelægge
processen, herunder samarbejdet
mellem flere deltagere. Det er derfor
væsentligt, at man tidligt i processen, dels fastlægger en køreplan for
projektets gennemførelse, og dels
fastsætter de overordnede rammer,
man vil arbejde efter. J
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Optimeret distribution sparer
penge, energi og varmetab
Energibesparelser på mere end 10 % i fyringsmånederne og tilbage
betalingstider på under to år. Ny rapport dokumenterer, hvad Esbjerg
Forsyning, Fjernvarme Fyn og Gentofte Fjernvarme har opnået med
automatiseret realtidsoptimering af fremløbstemperaturen.
F&U-projektet. Og han er ikke i tvivl
om systemets potentiale:
– Det her har virkelig været en
øjenåbner for os. Vi synes ellers, at
vi tidligere har været meget flittige
til at sænke fremløbstemperaturen
halvautomatisk, så snart vi så muligheden for det. Men vi har aldrig
turdet gøre det i det omfang, det her
projekt har muliggjort. Og allerede
nu begynder vi at se resultatet: Jeg
tror på minimum 1 procentpoint besparelse – vel at mærke på et samlet
varmekøb på 350 mio. kr. Det kan
mere end rigeligt svare for det ekstra
forbrug, vi har på pumperne, når vi
sætter temperaturen ned. Mere end
rigeligt.

Optimering til lavest
mulig temperatur
Med automatiseret optimering
ændres hvert enkelt anlægs fremløbstemperatur til stadighed ud fra
aftaget i nettet samt ydre påvirkninger som vind og temperatur. Det sker
med anvendelse af realtids modeller
af nettet opkoblet til SRO. Et særligt
modul bestemmer løbende de nye
styreværdier for temperaturen – og
disse styreværdier overføres automatisk til SRO, som på sin side styrer de
lokale PLC’er.
F&U-projektet viser, at en automatiseret optimering af fremløbstemperaturen fra værkerne, således at
temperaturen hos slutbrugerne til
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optimering I dag har ca. 80 ud af de
400 selskaber i Dansk Fjernvarme
investeret i systemer til temperaturoptimering for at opnå energibesparelser. Et F&U-projekt udført
af Niras demonstrerer ikke alene,
hvordan realtids-baseret optimering
giver gennemsnitlige energibesparelser på mellem 5 og 7 %. Projektet
leverer også en drejebog med helt
konkrete metoder til at opgøre og
dokumentere energibesparelser på
månedsbasis.
Palle Lauridsen, der er maskinmester ved Esbjerg Forsyning, står for
den daglige drift af det automatiserede optimeringssystem i bl.a. de to
delområder, selskabet har udvalgt til

Tfrem optimeret
Tfrem Historisk
dT værk
dT ledningsnet

0

60
Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Måned

Figur 1: Delområde Hjerting, Esbjerg Forsyning: Her ses fremløbstemperaturer historisk (blå) og optimeret (gul) som et gennemsnit for de viste måneder. Som den historiske fremløbstemperatur viser, er optimeringspotentialet i det sene forår/start sommer
marginalt. Fremløbstemperaturændringerne over hhv. værk og i ledningsnettet er vist på højre y-akse.
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Måned

TO driftstimer
[timer]

Varmetab TO
[MWh]

Varmetab historisk
[MWh]

Besparelse
[MWh]
Procent

Januar

666

1070

1193

123

10,3 %

Februar

488

767

860

93

10,8 %

Marts

587

854

929

75

8,0 %

April

720

890

954

64

6,7 %

Maj

744

875

892

17

1,9 %

Juni

720

743

746

3

0,5 %

Sum

3925

5198

5573

375

6,7 %

Tabel 1: Delområde Hjerting, Esbjerg Forsyning: Beregnede varmetab ved
temperaturoptimering og ved den historiske styring.

stadighed kun lige præcis overholder deres krav hertil, resulterer i et
mindre varmetab til omgivelserne,
og dermed i betragtelige samlede
besparelser.

ver temperaturen fra klokken tre en
januarnat, og der derfor er varme nok
til alle kunderne klokken syv, så viser
det jo, at det her virker, siger Palle
Lauridsen.

Besparelser uden kundeklager
Det var dog ikke uden bange anelser,
Esbjerg Forsyning automatiserede
styringen af fremløbstemperaturen
til blandt andet de sammenlagt omkring 3.000 installationer, der ligger i
delområderne Hjerting og Tjæreborg,
fortæller Palle Lauridsen:
– Vi havde troet, at smertegrænsen
for, hvor meget vi kunne sænke temperaturen uden at forringe produktet
hos slutbrugerne, lå meget højere end
systemet satte den til. Vi frygtede en
storm af utilfredse kunder, da vi satte
det her i sving – men vi har ikke engang haft en håndfuld henvendelser.
Palle Lauridsen har været vant
til selv at skrue på håndtagene og
til selv løbende at skulle vurdere,
om temperaturen skulle hæves eller
sænkes på baggrund af dagens vejrog forbrugsmønstre. En opgave han
kun efter nogen tøven overlod til den
automatiserede real-tidsmodel, der,
som det ses i figur 1, reducerede fremløbstemperaturen i januar måned
med næsten 15 grader:
– Det kræver stor tillid at sætte
sådan noget i drift – fuldt ud at lade
Termis køre reguleringen af systemet,
også en kold vintermorgen.
Naturligvis tjekker driftsmedarbejderen løbende op på alle tal via
selskabets 50 referencebrønde, men
systemet har ikke ført til manglende
varme eller klager fra forbrugerne.
– Når systemet selv slår til og hæ-

Ny metode giver
præcis dokumentation
Med fokus på dokumentation af faktisk opnåede besparelser ved temperaturoptimering hos de tre selskaber,
har Niras udviklet en metode til at
opgøre og dokumentere selskabernes
besparelser - måned for måned.
Den nye opgørelsesmetode består kort sagt i at sammenligne en
forsyningssituation før og efter et
optimeringssystem er sat i drift.
Selve beregningen af varmetabet i

Besparelser
Dokumenteret gennemsnitlig
besparelse januar-juli 2011 ved
optimering af fremløbstemperaturen hos tre udvalgte fjernvarmeforsyninger, der udgør et repræsentativt udsnit af de danske
forsyninger:
ɟɟ Esbjerg Forsyning, Hjerting:
Ca. 2.000 installationer, besparelse 6,7 %, 750 MWh årligt
ɟɟ Tjæreborg: Ca. 1.000 installationer, besparelse 5,5 %,
270 MWh årligt
ɟɟ Fjernvarme Fyn, Korup: 2.200
installationer, besparelse
5,2 %, 924 MWh årligt
ɟɟ I fyringsmånederne er besparelsen op til 10,8 %. Temperaturoptimeringen er udført
med programmet, Termis.

ledningsnettet sker med ledningsnetmodelprogrammet, Termis.
Med målinger fra SRO-systemet
og fjernaflæst forbrug på månedsbasis tager metoden således udgangspunkt i den energibalance,
som kan opstilles på baggrund af
målingerne. Fra SRO-systemet kan
den leverede energimængde bestemmes, og de fjernaflæste målere
bestemmer forbruget. Forskellen
mellem de to energimålinger er derfor varmetabet for den pågældende
måned. Disse målinger overføres
til ledningsnetmodelprogrammet,
hvor der foretages en varighedsberegning. Varighedsberegninger er en
metode til at definere månederne ud
fra forbrugt energi, afkøling, fremløbs- og udetemperatur. Når varighedsberegningen er udført, kan der
genereres en rapport, som fortæller
varmetabet og leveret energi baseret på input data.
Med Termis udføres der således en
beregning for månedsperioderne
med temperaturoptimering i 2011,
og en referenceberegning med de
historiske fremløbstemperaturer for
de tilsvarende perioder bare i årene
2008-2010.
Til dannelse af varighedskurverne
bestemmes for hver måned de gennemsnitlige værdier, som benyttes
i varighedsberegningen. Perioder,
hvor optimeringen ikke har kørt,
medregnes ikke. Når beregningerne
for perioderne er udført, vil forskellen i varmetab mellem de to scenarier
være besparelsen opnået ved temperaturoptimeringen.
Ud over konkret dokumentation
af opnåede besparelser for de tre deltagende fjernvarmeselskaber leverer
projektet en handlingsorienteret
drejebog, der giver samtlige danske
fjernvarmeforsyninger mulighed for
at beregne potentielle besparelser
ved gennemførelse af temperatur
optimering. Projektets nøjagtige
beregninger af besparelser, investeringsbehov og tilbagebetalingstider
giver således et kvalificeret grundlag
for overvejelser om implementering
af temperaturoptimering.

Projektets resultater
Samlet set har F&U-projektet givet
tre konkrete resultater for de danske
fjernvarmeselskaber:
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Historisk temperaturstyring Hjerting
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2
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95
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Gennemsnit
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Fortløbende timer

Figur 2: Delområde Hjerting, Esbjerg Forsyning: Visning af den historiske fremløbstemperatur genereret ud fra gennemsnit af de
forrige tre år.

1. For det første dokumenterer projektet, hvordan og hvor meget
fjernvarmeselskaber helt konkret
kan spare ved automatiseret realtidsoptimering af fremløbstemperaturen: 5-7 % i gennemsnit, og
næsten 11 % i fyringsmånederne.
2. For det andet har projektet udviklet en ny opgørelsesmetode
til mere retvisende beregning og
indberetning af selskabernes opnåede besparelser til Energistyrelsen – en handlingsorienteret drejebog benyttes i den forbindelse.

Opgørelsesmetoden i drejebogen
er uafhængig af metoden, hvorved
optimeringen er udført.
3. For det tredje giver projektet
alle danske fjernvarmeselskaber,
uafhængigt af optimeringsniveau
og software, mulighed for selv
at vurdere energibesparelsespotentialet og forberede sig på de
udfordringer, som Fjernvarme Fyn,
Esbjerg Forsyning og Gentofte
Fjernvarme har været igennem
med implementeringen af optimeringssystemet.

Af andre resultater kan nævnes, at
projektet er kommet frem til, at for
hver grad optimering ab værk sænkes
gennemsnitsfremløbstemperaturen i ledningsnettet med 0,825 K
som følge af, at den gennemsnitlige
hastighed af vandet i ledningerne
øges ved den lavere optimerede
temperatur. Dette er en betragtning,
der bør tages højde for i forhold til
eksisterende metoder til estimering
af det reducerede varmetab: 82,5 %
af temperatursænkningen bliver til
energibesparelse.

Med en iPad har du altid
ledningerne med !
Nu er både Thvilum GIS og Thvilum WebGIS
kompatible med iPad. Du har dermed nye muligheder
for adgang til dine ledningsdata, når du er i marken.
iPad er let at have med, har lang batterilevetid og fås
nu med sikkerhedscover.
Ring og hør nærmere om dine muligheder med
Thvilum og iPad.

RØNHØJVEJ 12 · 8300 ODDER
TELEFON 86 54 62 33
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Investering
og drift
Etablerings- og driftsomkostninger for optimeringen, inkl. forsyningens
timeforbrug til løbende
ajourføring sammenholdt
med de dokumenterede
besparelser hos Esbjerg
Forsyning giver tilbagebetalingsperioder for Hjerting
på 1,7 år, Tjæreborg på 1,5
år og for Esbjerg som helhed på 1,6 år.
Fjernvarme Fyn har opgjort forventet tidsforbrug
til årlig modelvedligeholdelse og – ajourføring til 5-6
dage, samt løbende kontrol
af optimeringen ca. 3 dage.

Det forøgede elforbrug til
pumper er også analyseret i
projektet. En mere grov estimering viser, at pumpeelforbruget
generelt set øges med 2,8 % pr
grad optimering.
Tillige er der i projektet
indledningsvist set på konsekvensen af forbrugerinstallationernes afkøling ved reduceret
fremløbstemperatur. Sammenligning af afkølingen i forbrugerinstallationerne tyder på, at
afkølingen falder flere grader,
end temperaturen sænkes ab
værk. Også dette bør der være
fokus på for fjernvarmeselskaber, som overvejer eller allerede
har investeret i temperaturoptimeringssystemer. J

Læs mere
Den samlede rapport og drejebogen til temperaturoptimering kan læses her:

Brugg Pipe Systems
Rør til fjernvarme og køling

50

0.0216 W/mK

Certificeret af Teknologisk Institut
i Danmark og Instituttet i Dresden.

Flexwell® FHK
Præisoleret rør til
styret underboring
- 170 °C til + 150 °C
50 0.0250 W/mK
DN 20 – DN 100
CAlUPex
Stikledninger
Op til 95 °C
50 0.0216 W/mK
DN 12 – DN 25

Dansk Fjernvarmes hjemmeside:
www.danskfjernvarme.dk >
F&U-Konto

PReMANT®
Præisoleret stålrørssystem
Op til 144 °C (160 °C)
50 0.0260 W/mK
DN 20 – DN 1000

Niras hjemmeside: www.
niras.dk/Forretningsomraader/Forsyning/Referencer/
FORS-District-heating/Forskning-i-fjernvarme.aspx

CASAFlex®
Højtemperatur system
Op til 180 °C
50 0.0250 W/mK
DN 20 – DN 100

BRUGG Pipe Systems opfylder alle
relevante krav og normer indenfor
fjernvarmedistribution.
Den dokumenterede isoleringsevne
nedsætter forbruget og giver besparelse på både miljøbelastning og drift.
F.eks. er CALUPEX og CALPEX® fleksible lavtemperatursystemer af høj kvalitet med avanceret isoleringsteknologi.
En speciel folie mellem den isolerende
skum og yderkappen sørger for effektiv
isolering, og den patenterede yderkappe sikrer en levetid der betyder, at
systemerne når at betale sig selv.
Kontakt os for uddybende informationer.

Mandal Allé 10, 5500 Middelfart
Tlf. 7020 4955. Fax 7020 4956
info@fontenaypipe.dk www.fontenaypipe.dk
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Få flere forbrugere
på fjernvarmenettet
Tekst: Fuldmægtig Marianne Larsson, Energitilsynet mel@energitilsynet.dk

tilslutning Forbrugerne får for
øjeblikket mulighed for at skifte fra
naturgas til fjernvarme i en række
områder, der hidtil har været udlagt
til naturgasforsyning. Det medfører
ændringer i den kommunale varmeplanlægning af de områder, der er
udlagt til fjernvarmeforsyning. Sekretariatet for Energitilsynet får derfor
en lang række spørgsmål om hvilke
vilkår, der kan tilbydes nye fjernvarmeforbrugere i disse områder.
Spørgsmålene går på, om forskellige forslag om at gøre det tiltrækkende for nye forbrugere at tilslutte
sig fjernvarme er i overensstemmelse
med reglerne i varmeforsyningsloven
og Energitilsynets praksis. Sekretariatet vil nedenfor gennemgå en
række eksempler på, hvad der inden
for lovens rammer kan gøres for at
tiltrække nye forbrugere ad frivillighedens vej.

Mulighed for gratis tilslutning eller
nedsat tilslutningsbidrag
En række spørgsmål går på, om nye
forbrugere kan tilbydes fordelagtige
tilslutningsvilkår, således at forbrugerens udgift til tilslutning nedsættes. Dette er muligt, da varmeforsyningerne efter fast praksis i Gas- og
Varmeprisudvalget, og nu Energitilsynet, i en begrænset periode kan
tilbyde nye forbrugere en betaling af
nedsat tilslutningsbidrag (investeringsbidrag og stikledningsbidrag)
eller gratis tilslutning. Denne praksis
har baggrund i, at når der tilsluttes
nye forbrugere, må dette på sigt betragtes som en fordel for alle, såvel
”gamle” som ”nye” forbrugere, da der
bliver flere forbrugere til at betale de
faste omkostninger. Det fremgår af
Gas- og Varmeprisudvalgets cirkulæreskrivelse af september 1995 at:
”Værkerne kan tilsvarende i en
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periode tilbyde nye forbrugere tilslutning til et lavere tilslutningsbidrag eller endda tilbyde tilslutning helt uden
betaling af tilslutningsafgift”.
Når der er tale om en begrænset
periode, er det acceptabelt (det kan
ikke anses for urimeligt), at forbrugerne må betale fuldt tilslutningsbidrag, hvis de ikke benytter sig af
tilbuddet i tide. Forbrugerne må
sørge for at tilslutte sig, mens tilbuddet varer.
Det forhold, at nye forbrugere
tilbydes gratis tilslutning, giver ofte
anledning til utilfredshed hos de
allerede tilsluttede forbrugere, der
har betalt fuldt tilslutningsbidrag,
og som finder, at det er urimeligt, at
de har skullet betale for tilslutning,
mens nye forbrugere kommer gratis
med. Dette er, som anført, i overensstemmelse med tilsynets praksis, da
det er en fordel for alle, at flere kommer med.
Det skal bemærkes, at kommunalbestyrelsen i sin behandling af
projektforslag om udvidelse af det
område, der er udlagt til fjernvarme,
skal tage stilling til det generelle
spørgsmål, om projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt.

Mulighed for at flytte
leveringsgrænsen
En række varmeforsyninger spørger,
om det er det i overensstemmelse
med tilsynets praksis, at leveringsgrænsen flyttes, således at varme
unitten i forbrugerens ejendom ejes
af varmeforsyningen. En fritagelse
for at betale for varmeunit betyder
en væsentlig nedsættelse af det
beløb, nytilsluttede forbrugere skal
betale ved tilslutning. Energitilsynet
har tilkendegivet, ”at det ikke kan
betragtes som urimeligt i henhold til
varmeforsyningslovens § 21, stk. 4,

at leveringsgrænsen overgår fra forbrugerne til varmeleverandøren, når
ejerforholdet tilsvarende ændres”.
Se Energitilsynets tilkendegivelse af
29. november 2010 i sagen om VEKS
I/S.
Denne tilkendegivelse har baggrund i, at det er en fordel for
samtlige forbrugere, at de opsatte
varmeunits er ens, idet det letter vedligeholdelsen af de anvendte units
og dermed optimerer driften, hvilket
betyder besparelser for alle forbrugere. Hertil kommer det forhold, at
fjernvarmeforsyningen kan aftage en
stor mængde units til en lavere pris,
end hvad den enkelte forbruger kan
opnå.
Sekretariatet er også bekendt med
tilfælde, hvor forsyningerne gennem
forhandling med et lokalt VVS- firma
har opnået, at firmaet giver et fordelagtigt tilbud til forbrugere, der vil tilsluttes. Forsyningerne bør her være
opmærksomme på ikke at komme i
strid med konkurrenceretlige regler.
Forsyningen kan således ikke stille
krav om, at forbrugeren skal vælge en
bestemt leverandør som betingelse
for tilslutning. Forbrugeren skal frit
kunne vælge en leverandør, der kan
overholde de sikkerhedsmæssige
krav til installationen.

Betaling af nye forbrugeres
interne installationer
En lang række spørgsmål går på, om
varmeforsyningerne må betale for
forbrugerens interne installation,
enten således at forsyningen helt og
holdent betaler for installationen
eller ved, at forbrugeren låner pengene af forsyningen og betaler lånet
tilbage over en kortere eller længere
periode.
Efter tilsynets praksis kan forsyningerne låne forbrugerne penge til
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de interne installationer. Det skal blot
klart fremgå af forbrugernes regninger, hvad der er tilbagebetaling på lån,
og hvad der er betaling for levering
af varme. Forsyningerne skal følge
reglerne i kreditaftaleloven, se lovbekendtgørelse nr. 761 af 11. juni 2011.
Advokat Line Markert har i Fjernvarmen nr. 10 2011 gennemgået reglerne i kreditaftaleloven.
Det kan oplyses, at Ankenævnet
på Energiområdet (ANE), der behandler civilretlige klager fra private energiforbrugere over energiforsyninger,
anbefaler, at det fremgår af den
indgåede låneaftale, at et eventuelt
restbeløb forfalder, hvis ejendommen overdrages, da krav om betaling
af lånets restbeløb næppe vil kunne
gøres gældende over for en køber af
ejendommen, der er i god tro.
Tilbagebetaling af lånet gennem
en forhøjelse af den faste afgift er
ikke i overensstemmelse med Energi
tilsynets praksis. Efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 5, kan der
prisdifferentieres (i den faste afgift).
En prisdifferentiering skal være om-

kostningsmæssigt begrundet, og en
differentiering som følge af lån til forbrugeren kan ikke anses for at være
omkostningsmæssigt begrundet, da
den ikke vedrører beregningen af forbrugerpriserne.
Det kan derimod ikke anses for urimeligt, at forbrugere i nye områder
gennem en periode betaler et såkaldt
”kraftvarmetillæg”, indtil omkostningsniveauet i den nytilsluttede del
og den eksisterende del har nærmet
sig så meget, at priserne kan blive ens
for alle forbrugere.

Mulighed for tilskud gennem
reglerne om tilskud til energi
besparende foranstaltninger
Sekretariatet vil anbefale, at varmeforsyningerne undersøger, om der
er muligheder for at yde tilskud til
installation eller omlægning af interne installationer hos forbrugerne
gennem anvendelse af reglerne om
energibesparende foranstaltninger.
Nærmere oplysning om disse regler
findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Prisgaranti
En række varmeforsyninger har endvidere stillet spørgsmål om, hvorvidt
nytilsluttede forbrugere kan tilbydes
en prisgaranti. Dette kan ske under
visse betingelser. Energitilsynet har
i sin tilkendegivelse af 29. november
2010 udtalt, at forbrugere i områder,
der skifter fra naturgas til fjernvarme, i en periode kan garanteres
en pris, der ikke overstiger den pris,
forbrugeren skulle have betalt, hvis
han fortsat havde været naturgaskunde.
Energitilsynet tilkendegav, ”at
VEKS’ forslag til prisgaranti (mulighed for en prisgaranti for de konverterede kunder om, at prisen for
fjernvarme ikke overstiger 90 % af
kundens udgift til naturgasopvarmning i det foregående år) i henhold
til varmeforsyningslovens § 20, stk.
5, må betragtes som objektiv og ikke
diskriminerende, hvis maksimalprisen inden for prisgarantien aldrig
kan blive højere, end der er omkostningsdækning for”. J

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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Kan kompensation
til naturgasselskaber
indregnes i varmeprisen?
Tekst: Fuldmægtig Marianne Larsson, Energitilsynet mel@energitilsynet.dk

kompensation I mange forsyningsområder sker der for øjeblikket ændringer i afgrænsningerne mellem
områder, der er udlagt til naturgasforsyning, og områder, der er udlagt
til fjernvarmeforsyning, således at
forbrugere i hidtil naturgasforsynede områder får mulighed for at
skifte til fjernvarmeforsyning.
Da naturgasselskaberne mister
kunder og dermed indtjening, når
naturgaskunder skifter til fjernvarme, ønsker naturgasselskaberne at blive kompenseret for
disse tab. Sekretariatet for Energitilsynet får en del henvendelser
om, hvordan fjernvarmeforsyningerne skal forholde sig med hensyn
til disse krav.
Henvendelserne går blandt
andet på, hvor stor en kompensation det kan anses for rimeligt, at
varmeforsyningerne skal betale,
hvordan kompensationen skal beregnes, og om den kan indregnes i
varmepriserne.
Kompensation som følge af en
frivillig aftale er ikke en indregningsberettiget omkostning:

Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1,
opregner udtømmende de omkostninger, en kollektiv varmeforsyning
må indregne i priserne. Kompensation er ikke nævnt som en indregningsberettiget omkostning.
Varmeforsyningslovens § 20, stk.
2, indeholder dog en hjemmel til,
at klima-, energi og bygningsministeren kan fastsætte regler om,
at andre omkostninger (herunder
kompensation) kan indregnes i varmepriserne, men ministeren har ikke
udnyttet denne hjemmel.
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Det forhold, at kompensation ikke
direkte er en indregningsberettiget
omkostning i henhold til varmeforsyningslovens § 20, indebærer, at en
kompensation, der er frivilligt aftalt
mellem en varmeforsyning og et naturgasselskab, ikke er en indregningsberettiget omkostning.
Beslutning om kompensation truffet som led i kommunal behandling af
projektforslag er en indregningsberettiget omkostning
Kommunerne er varmeplanlæggende myndighed. Reglerne om kommunernes varmeplanlægning findes
i varmeforsyningslovens kapitel 2.
Kommunalbestyrelsen skal, som led i
varmeplanlægningen, godkende projekter for etablering af nye kollektive
varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende
anlæg herunder ændring af områdeafgrænsning, jf. Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1295 af 13. december
2005 om godkendelse af projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg.
Ændringer i områdeafgrænsningen
mellem naturgasområder og fjernvarmeområder kan kun ske undtagelsesvis. Det er en betingelse for, at en
kommunalbestyrelse kan godkende
en ændring i områdeafgrænsningen,
at samfundsøkonomiske hensyn taler
imod at opretholde områdeafgrænsningen, og der skal tages stilling til
spørgsmålet om kompensation, da
ændringen kan ske uden at forrykke
de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold væsentligt, jf. § 7 i
projektbekendtgørelsen.
Energitilsynet har behandlet
spørgsmålet om indregning af betaling af kompensation i fjernvarmepriserne på møde den 23. februar
2009. Energitilsynet tilkendegav, at

hvis de relevante kommunalbestyrelser har godkendt et projektforslag, der ændrer områdeafgrænsningen, og kommunalbestyrelsen
har vurderet, at fjernvarmesiden
skal betale en kompensation til et
naturgasselskab som følge af den
ændrede områdeafgrænsning, så vil
udgifterne til kompensation derefter
kunne indregnes i varmepriserne i
henhold til varmeforsyningslovens
§ 20, stk. 1, som en ”pålagt offentlig
forpligtelse”.
Det er imidlertid en betingelse for
denne indregning, at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om,
at der skal betales kompensation til
naturgasselskabet.
Energiklagenævnet har i sin afgørelse af 5. januar 2011 fastslået, at
kommunalbestyrelsen i projektforslaget skal tage stilling til spørgsmålet om kompensation. Kommunen
må ikke overlade det til parterne
efterfølgende at blive enige om
spørgsmålet om kompensation.
Varmeforsyningen må afvise
krav om kompensation, som en naturgasforsyning efter vedtagelsen
af det kommunale projektforslag
stiller til varmeforsyningen, hvis
kravene ikke fremgår af projektforslaget, da udgiften ikke vil være en
indregningsberettiget omkostning i
varmeprisen. Et eksempel kan være
krav om, at varmeforsyningen skal
kompensere naturgasselskabet for
udgifterne til afskæring af gasstik.
Hvis naturgasselskabet ikke er
tilfreds med kommunens afgørelse
vedrørende kompensation, må
selskabet påklage kommunens afgørelse til Energiklagenævnet eller
anmode om, at der udarbejdes et nyt
projektforslag. J

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

www.dongenergy.dk
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Vi er med til at gøre fjernvarmen grønnere…
Fleksibilitet og billigste produktionspris...
…..supplering af kraftvarmeanlæg – optimering – udskiftning
•
•
•
•
•
•
•

Kedelanlæg for flis – halm eller træpiller
Solvarme
Biogas
Bioolie
Elkedler
Varmepumper
Energioptimering / udnyttelse af spildvarme

Kontakt os og hør om vore løsninger tilpasset Jeres behov
Finsensvej 3, DK-7430 Ikast
Telefon: 9714 2022, Fax: 9714 2686
post@hollensen.dk, www.hollensen.dk

Meldeanlæg
i fjernvarmerør
Projektering, fejlretning og servicering

Dan-El A/S har med mere end 15 års daglig erfaring, opbygget et
stort knowhow, der gør os til en yderst kompetent samarbejdspartner på disse opgaver.
Så uanset om du er rørleverandør, entreprenør eller slutkunde,
er du altid sikret en god, uvildig og kompromiløs service på disse
opgaver.
Kontakt os
uforpligtende og
hør hvad vi kan
tilbyde.

www.dan-el.dk
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Carl Johan Runge Andersen har, i sit afgangsprojekt fra VIA Campus Horsens, vist, at solceller bliver mere effektive, hvis de nedkøles med brine fra en jordvarmeboring. I hans forsøgsopstilling nedkøles solcellerne til venstre, mens solcellerne til højre er
sammenligningsgrundlag.

Nedkøling af solceller kan
øge produktiviteten med 16 %
Carl Johan Runge Andersen, der er nyuddannet bygningsingeniør, har i
sit afgangsprojekt undersøgt, om man kan nedkøle solceller ved hjælp af
jordvarme. Det kan man, og det øger solcellernes produktivitet markant.
Tekst og FOTO: Kommunikationsmedarbejder Søren Munch Terkelsen, Teknisk-Merkantil Højskole
somt@viauc.dk

Solceller Energibranchen har brug
for kreative unge mennesker med
interesse for at arbejde med energi.
En af dem er Carl Johan Runge Andersen, der er nyuddannet bygningsingeniør fra VIA Campus Horsens. Han
har i sit afgangsprojekt vist, at man
kan nedkøle solceller med brine fra
en jordvarmeboring og dermed gøre
solcellerne mere effektive.
Er det overhovedet nødvendigt at
nedkøle solceller i Danmark?, var en
af de holdninger Carl Johan måtte forholde sig til mange gange, da han gik i
gang med sit projekt om at undersøge
effekten af at nedkøle solceller. Og ja,
det er det, fortæller Carl Johan.
– Jeg tror, at der har været den
holdning, fordi der ikke er blevet målt
på, hvor varme solcellerne egentlig
bliver. Men det, jeg fik ud af mine undersøgelser, var blandt andet, at jeg
kunne beregne, at kølede jeg f.eks.
solcellerne ned fra 40 graders varme
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til 10 graders varme steg produktiviteten med 16 %, og det er da en forskel, der er til at forholde sig til.

er første gang, så vidt vides, at der i
Danmark har været opstillet et anlæg af den type.

Første anlæg af sin slags i Danmark
Det anlæg Carl Johan arbejdede
med, byggede han selv op. Anlægget
består af to sæt solcellepaneler - det
ene sæt solceller kan nedkøles, det
andet sæt kan ikke nedkøles, men
er sat op for at kunne sammenligne
effekten af de nedkølede solceller
med ikke-nedkølede (for hvert sæt
kan der indsamles målinger, der
viser produktion og temperatur).
Solcelleanlægget blev forbundet
til en 35 meter dyb jordboring, hvor
det har været muligt at samle den
overskudsvarme, der er kommet ud
af at nedkøle solcellerne. Afkølingen
af solceller sker for at få dem til at
producere mest mulig energi, og der
bliver brugt brine, en væske, fra en
jordvarmeboring til kølingen. Det

Det kan ikke lade sig gøre
Det var en kombination af flere forskellige ting, der i første omgang gav
Carl Johan blod på tanden til at arbejde med det kombinerede solcelleog jordvarmeanlæg.
– På et af de kurser, jeg fulgte, var
der en underviser, der i en sidebemærkning nævnte, at solceller virker
dårligere, jo varmere de bliver. Det
overraskede mig og gjorde mig nysgerrig. Samtidig begyndte ideen om,
at køle solcellerne og gemme overskudsvarmen i et jordvarmeanlæg at
spire – for vi har allerede en jordvarmeboring på skolens matrikel, som
jeg kunne koble solcellerne til. Der
var godt nok flere af dem, jeg snakkede med om projektet, der sagde, at
det ikke kunne lade sig gøre, men jeg

ny viden

fik alligevel ’ok’ til at arbejde med
det på mit afgangsprojekt.

Det forhåndenværende
søms princip
Når man, som Carl Johan, giver sig i
kast med at opbygge et anlæg, som
ikke har været bygget før, møder
man mange udfordringer. Og udfordringerne bliver ikke mindre, når
man som Carl Johan ikke rigtig har
noget budget at bruge af.
– Den største udfordring var, at
jeg skulle finde ud af, hvordan jeg
overførte varmen fra solcellerne
til jordboringen. Jeg måtte prøve
mig frem, og det endte med, at jeg
brugte rør, der normalt bliver brugt
til gulvvarme, til at transportere
den kølende væske fra jordboringen op til solcellerne. Jeg har i det
hele taget arbejdet efter det forhåndenværende søms princip, for
der har ikke været økonomi eller tid
til at benytte specialfremstillede
dele. Så mange af stumperne til
anlægget har jeg fundet på ’nettet’,
og det har betydet, at det har været
et billigt anlæg at bygge, og at det
er et billigt anlæg at bruge.
Stadigvæk mange
muligheder i anlægget
Succeskriteriet for Carl Johans
afgangsprojekt var, at han fik sit
anlæg ”op at køre”. Det lykkedes.
Men der er stadigvæk mange af anlæggets muligheder, der mangler at
blive undersøgt, mener Carl Johan.
– Jeg var glad for at få anlægget
til at fungere, men jeg ville gerne
have haft mere tid til at foretage
flere varmemålinger. Så jeg håber
på, at der er nye studerende, som
har lyst til at arbejde videre med
anlægget, og som kan skabe spændende resultater”.
Flot hæder
Carl Johans projekt med det kombinerede solcelle- og jordvarmeanlæg blev af censor og projektvejleder vurderet til at være så godt, at
han til sin dimission på VIA University College i januar 2012 blev hædret med en præmie og et diplom
som bevis for sit nytænkende og
innovative arbejde. J

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
12. april

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

Aalborg

16. april

Konvertering til fjernvarme – bliv bedre til
”salg” (Modul A.3.9)

Kolding

16. arpil
1. maj
7. maj

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

Kolding
Aalborg
Køge

16. - 18. april

Kontrol af fjernvarmeanlæg (Modul A.3.2-1)

Aalborg

17. april

Håndtering af konflikter (Modul A.0.10)

Kolding

17. april
18. april
10. maj

Kolding
Selvevalueringen til Energitilsynet – temadag Roskilde
Aalborg

18. april

Arbejdsmiljø – få styr på instruktionerne
(Modul A.0.15)

Kolding

18. - 19. april

Planlægning af tilsynet og styring af
udførelsen, trin II (Modul A.1.1)

Kolding

19. april

Generalforsamling Dansk Fjernvarme

Odense

24. april

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

Kolding

24. april
3. maj
8. maj
21. maj

Need to know for revisorer om selvevalueringen, trin II (Modul E.1.1)

Kolding
Kolding
Køge
Aalborg

24. - 26. april

SRO-anlæg (Modul A.2.11)

Svendborg

25. april

Veje til lavere priser og stærkere struktur
(Modul A.0.7)

Kolding

25. april

Restanceinddrivelse, trin II (Modul A.4.7)

Kolding

26. april

Det frie elmarked (Modul B.0.13)

Kolding

27. - 28. april

Bestyrelsens strategiske rolle som vagthund
og lods (Modul A.0.9)

Odense

2. maj + 23.
maj + 6. juni

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

Sjælland

7. - 11. maj

Almindelig kedelpasseruddannelse
(Modul A.2.1)

Fredericia

8. maj

Sikkerhedskursus for driften (Modul A.2.7)

Kolding

9. maj

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

Aalborg

9. - 10. maj

Erfa-træf om energibesparelser – for de større
Kolding
selskaber (Modul B.3.7)

Se flere tilbud, beskrivelser og programmer på
www.danskfjernvarme.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Alle er velkomne!
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Landet Rundt
En tilbagekøbsklausul
gør, at E.ON
skal sælge fjernvarmeværket i Gørløse tilbage til de 290 kunder i Gørløse Fjernvarme A.m.b.a.
Situation er meget speciel sammenlignet med andre E.ON-varmeværker. Forbrugerne ejer nemlig selv
ledningsnettet, og anlægsgælden i
E.ON’s varmeværk er kun cirka tre millioner kroner. Derfor vil forbrugerne
købe værket tilbage.
Gørløse Fjernvarme leverer i dag
Danmarks tredjedyreste fjernvarme
til 35.320 kr. årligt for et gennemsnitshus, men bestyrelsen forventer en
årlig varmebesparelse på cirka 10.000
kr. efter købet af værket. (Kilde: Dagbladet

af bedrageriet, ved jeg ikke, men vi
arbejder med sagen, siger Niels Chr.
Larsen. (Kilde: Fyns Amtsavis)

Terslev/Gørløse

Køge)

Kampen om middelfarternes varmepenge spidser
til, og det er ikke kun oliefyrene, der
står for skud. Mens Naturgas Fyn
i den lokale avis lokker husejerne
med gratis stikledning til en værdi af
15.000 kr., hvis de skifter til naturgas,
melder Middelfart Fjernvarme nu sit
indtog i det såkaldte Ø-kvarter, der
ellers er udlagt som naturgasområde.
Og de lokale fjernvarmefolk har ikke
tænkt sig at stoppe her. De overvejer
også at udfordre naturgassen i Strib
og Middelfarts erhvervsområde.
Middelfart Fjernvarme er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på
et projekt, som skal give de ældste
565 af Ø-kvarterets i alt 815 huse
mulighed for at skifte fra oliefyr og
naturgas til fjernvarme. Går det som
fjernvarmen håber, vil de første huse
kunne tilsluttes i begyndelsen af næste år. (Kilde: Fyens Stiftstidense)

Middelfart

Tøndringerne strittede imod af alle
kræfter, da DONG
i sin tid undersøgte undergrunden
med henblik på at etablere et gasla-

Tønder
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Danfoss og Linak
samt store dele af
Nordborg har givet
forhåndstilsagn om at koble sig på
den fjernvarmeledning, der i løbet af
tre år skal trækkes under Als. Danfoss
investerer 90 mio. kroner i at koble de
gamle bygninger på fjernvarmenettet. Den grønne fjernvarmeledning
kan realiseres i løbet af tre år.
Der skal forhandles om at lade forbrugerne fra det underskudsgivende
fjernvarmeværk i Nordborg overgå
til fjernvarme med udgangspunkt i
Sønderborg.
Svenstrup og Guderup har en overvægt af gaskunder, som er en forsyningsform under udfasning. Målet om
at have 40 procent af det nordalsiske
energiforbrug er sikret, før spaden er
stukket i jorden. Indtil tilkoblingen i
2015 eller 2016 klarer Danfoss sig med
selvforsyning fra eget naturgasfyret
anlæg. (Kilde: JydskeVestkysten)

Als

ger under Tønder. Men nu ser det ud
til, at i det mindste en af boringerne
kan vise sig at være nyttig i Tønder
Fjernvarmes søgen efter geotermisk
varme.
Hvis det geotermiske værk kommer i drift som planlagt fra efteråret
2013, kan tøndringerne se frem til
fjernvarmepriser, der falder med omkring en tredjedel i forhold til de nuværende priser. Før det sker, skal en
kommuneplan, der giver lov til at lave
det nødvendige anlæg over jorden,
godkendes.
Boreriggen, der skal bore de første huller ned i undergrunden efter
varmt vand, kommer til Tønder den
1. oktober. (Kilde: JydskeVestkysten)
Driftslederen på

Stenstrup Stenstrup Fjern-

varme a. m. b. a. er
blevet bortvist fra sin arbejdsplads.
Samtidig er der indgivet en anmeldelse til politiet for bedrageri.
Sagen er overdraget til både
advokat og revisionsfirma og altså
anmeldt til politiet. Politikommisssær
Niels Chr. Larsen bekræfter, at der er
indgivet en politianmeldelse.
– Vi har modtaget en anmeldelse
om bedrageri på 75.000 kroner. Om
det er det rigtige tal for omfanget

Går alt som planlagt,
er de første boliger
i Gudhjem forsynet
med fjernvarme i efteråret 2012, og
projektet kan være færdigt i 2013.
Samtidig kan man være på vej mod
Aarsdale-Svaneke-Listed i 2013 og
være færdige dér omkring 2014.
Bornholms Forsyning er helt parat
til at følge op på succeshistorierne fra
Aakirkeby, Hasle, Vestermarie, Østermarie og Østerlars, hvor tilslutningen
til fjernvarmen har været stor.
Østkraft har dog protesteret, fordi
man mener, at det bør overvejes nøjere, om fremtidens fælles varmeforsyning til klippebyerne bør baseres
på el fremfor vand i rør, som det er
i den traditionelle fjernvarme, som
Bornholms Forsyning er parat til at
etablere meget snart i de to byområder. (Kilde Bornholms Tidende)

Gudhjem

”Reducer
varmetabet
i stor stil”
Hos Isoplus ser vi rørlægning i helt nye
dimensioner.
Tag nu f.eks. vores dobbelt kontirør Ø355,
hvor vi som de eneste på markedet kan
levere præisolerede fjernvarmerør i
DN100+100/355 med gasdiffusionspærre,
så rørene ikke taber pusten gennem årene.
Det er der fremtid i. Et varmetab, som er
15% lavere end ved et traditionelt produceret dobbeltrør, vil resultere i betydelige
besparelser på varmeregnskabet.
Derfor har vi netop leveret dobbelt kontirør Ø355 til to nye projekter i Rask Mølle
og Vinderup-Sevel. Det kunne vi ikke gøre
uden hele tiden at have fingeren på pulsen,
når det drejer sig om konstant kundetilpasset produktudvikling.
Med vores højteknologiske kontiproduktion, store lagerkapacitet og pålidelige leveringssikkerhed kan vi se helt nye dimensioner i varmeregnskabet.
Erik Vestergaard, distriktschef
e.vestergaard@isoplus.dk

Vidste du...
- at vores gratis internetbaserede beregningsprogram IsoCalc kan hjælpe dig med at vælge
de rigtige dimensioner - baseret på den optimale
isolering i forhold til varmetab, energipriser og
ønsket tilbagebetalingstid?
Klik ind på www.isoplus.dk og minimer dit
varmetab.

Fleksibel - Hurtig - Pålidelig

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20
5500 Middelfart

Tlf.: 6441 6109
iso@isoplus.dk
www.isoplus.dk

Komplette systemer til fjernvarme
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70 år Æresmedlem i Dansk Fjernvarme, Mogens Uhrskov er fyldt 70 år.
Mogens Uhrskov den ene af Dansk
Fjernvarmes to
æresmedlemmer - er fyldt 70
år onsdag den 14.
marts.
Mogens Uhrskov
var medlem af Dansk Fjernvarmes
bestyrelse i perioden fra 1985 til 2009
og repræsenterede som driftsleder
i Hirtshals Fjernvarme teknikerne i
gruppe III.
I 1989 blev Mogens Uhrskov valgt
ind i forretningsudvalget og valgt
til næstformand, og fra 1999, hvor
der blev valgt både en politisk og en
teknisk næstformand, fungerede han
som teknisk næstformand, indtil han
gik på pension i 2009.
Mogens Uhrskov var desuden i en
lang årrække medlem af Dansk Fjernvarmes Vejledningsudvalg.

jubilæer Niels Aage Jensen og Kai
William Jensen har 25-års jubilæum i
Marstal Fjernvarmes bestyrelse.
I forbindelse med Marstal Fjernvarmes generalforsamling i marts 2012
kunne to af selskabets bestyrelsesmedlemmer fejre deres 25 års jubilæum.
Niels Aage Jensen blev i 1987 valgt
ind i bestyrelsen og efterfølgende
valgt til formand. Kai William Jensen
blev samme år valgt ind i Marstal
Fjernvarmes bestyrelse.
Begge medlemmer er tidligere navigationsskolelærere og nu henholdsvis efterlønner og pensionist.
Niels Aage Jensen er kendt og respekteret som en meget engageret
formand og var da også, i forbindelse
med værkets forrige driftsleders alt
for tidlige bortgang, i stand til at
springe til og overtage arbejdsopgaverne i tre måneder, indtil den nuværende driftsleder blev ansat.
Formanden har fortsat sin næsten

daglige gang på værket og er meget
engageret i den store udvidelse af
værkets solfangeranlæg mv., der foregår i øjeblikket.
Både Niels Aage Jensen og Kai
William Jensen er engagerede medlemmer af værkets bestyrelse, som
gennem årene har været med til flere
omlægninger af værkets brændsler,
samt flere ny- og udbygninger af værkets solfangeranlæg.

nyt job DFF-EDB har pr. 15. februar
2012 ansat Kenneth Blixt Smed.
Kenneth er 33 år,
uddannet økonomiassistent og
har i de seneste
år arbejdet med
regnskab og IT.
Kenneths primære opgaver bliver support til fjernvarmeforsyninger,
konsulentopgaver og undervisning.

Hjælp til
selvevaluering?
25-års jubilæum

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

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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I anledning af, at vores varmemester
Harry Smidt Kristensen har været ansat ved
Ansager Varmeværk i 25 år, vil det glæde
os at se forretningsforbindelser, venner af
huset og forbrugere til reception

Fredag den 13. april 2012 kl. 12-16
i Skovlund-Ansager Hallen, Lærkevej 16
6823 Ansager.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ansager Varmeværk a.m.b.a.
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nyt job DFF-EDB har pr. 15. december
2011 ansat Laila Overgaard Munk.
Laila er 42 år, uddannet kontorassistent og har de
seneste 15 år arbejdet med regnskab
og bogholderi.
Lailas primære opgave bliver administration af fjernvarmeforsyninger,
samt senere også support.

Preben Tolstrup stopper som administrerende direktør
i Logstor.
Efter syv år som
øverste chef for
Logstor-koncernen
fratræder Preben
Tolstrup sin stilling
efter gensidig overenskomst med selskabets hovedaktionær, Montagu private Equity, der har
været ejer siden overtagelsen i marts
2006 fra danske Axcel og Polaris.
Preben Tolstrup var hovedarkitekten bag etableringen af LOGSTOR i
2005, hvor de to fjernvarmevirksomheder Løgstør Rør og Alstom Power
Flow Systems fusionerede sig til positionen som verdens største rørproducent af præisolerede rør.
Martin McCourt er blevet konstitueret som administrerende direktør,
også med øjeblikkelig virkning. Martin McCourt har erfaring som administrerende direktør fra flere internationale koncerner, senest Dyson.
fratrædelse

Mari Anne Ingebretsen, M.Sc.
International Technology Planning,
er ansat som Projektchef, Vedvarende energi i Energi Danmark A/S.
Hun skal arbejde
med LEC akkreditering af produktionsenheder
i Danmark med
formålet at sælge
certificeret strøm
til England. Mari
Anne har flere års erfaring fra såvel
energibranchen som specifikt på forretningsområdet for LEC.
nyt job

Driftsleder til Lemvig Varmeværk
Da vores driftsleder stopper efter 25-års ansættelse, søger vi
hans afløser til ansættelse pr. 1/6 2012 eller snarest derefter.
Lemvig Kraftvarme/Varmeværk er forbrugerejet og leverer
varme til godt 3000 forbrugere i Lemvig By. Vi er et 100 %
CO2-neutralt værk, og vores brændsler er flis, biogas, træpiller og bioolie.
Arbejdsopgaver
• Sikre optimal teknisk og økonomisk drift af værket
• Være en aktiv og synlig leder, der deltager aktivt i
det daglige arbejde
• Være en aktiv og kompetent sparringspartner for
medarbejderne
• Indgå i vagtordningen på lige fod med øvrige tekniske
medarbejdere
• Planlægge og følge op på drift og vedligeholdelse
sammen med medarbejderne
• Være en aktiv og initiativrig sparringspartner for
bestyrelsen i den strategiske udvikling af værket
• Sikre at værket drives under hensyn til gældende
lovkrav, herunder effektuering af Energitilsynets krav
om energieffektivitet.
Kvalifikationer
• Maskinmester eller lignende teknisk uddannelse
• Gerne med erfaring i drift af kraftvarme/varmeværk
• Udadvendt, engageret og god til at samarbejde og
kommunikere med medarbejdere og myndigheder
• Ledelsesmæssig erfaring og god til at uddelegere
ansvar og opgaver
• Sans for detaljen og samtidig kunne bevare overblikket
• Fleksibel og visionær.
Vi
•
•
•
•

tilbyder
Samarbejde med en aktiv og engageret bestyrelse
Fem loyale og fagligt dygtige kolleger
Frihed under ansvar
Fuldtidsjob.

Løn og ansættelsesforhold
• Løn efter kvalifikationer
• Det forudsættes, at du bor i, eller er villig til at flytte til,
forsyningsområdet.
Ansættelsessamtaler afholdes den 26. april 2012.
Yderligere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse
til bestyrelsesformand Jens Gielsgaard, telefon 97822759
eller mobil 26850159, eller ved driftsleder Jens Piil, telefon
97810233.
Send din motiverede ansøgning vedlagt CV og dokumentation
for uddannelse senest den 20. april 2012, som e-mail til
kontoret@lemvig-varmevaerk.dk eller til Lemvig Varmeværk
AmbA, Industrivej 10, 7620 Lemvig, mrk. ”Driftsleder”.
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Ny direktør i DBDH
Lars Hummelmose tiltræder som ny direktør i brancheorganisationen, DBDH – Fjernvarmeindustrien i Danmark.
Den nye direktør har en stærk international profil, med
erfaringer fra det private erhvervsliv såvel som fra Udenrigsministeriet, samt en bred viden inden for energiområdet. De seneste tre år har han og hans familie boet i Paris,
og de ser alle frem til at komme tilbage til Danmark.
Lars Hummelmose kommer fra et job som direktør for
Europa i Invest in Denmark, som er en del af Udenrigsministeriet, hvor han har
arbejdet i næsten 6
år. Her har han i dag,
sammen med sine
medarbejdere i Paris,
London og München,
ansvaret for at få
udenlandske virksomheder til at investere
og sætte forretning
op i Danmark. Energiområdet er det, som
han har brugt mest
tid på, og han har en
særdeles stor viden
om de danske energi-

kompetenceområder, tillige med mange relationer herfra
i Danmark såvel som i udlandet.
Lars kom til Udenrigsministeriet fra en position som
underdirektør i DLG Service & Energi, hvor han bl.a.
havde totalansvar for salg og indkøb af energi med en
omsætning på over 1 mia. kr. Dette foregik via en række
strategiske samarbejder med DONG (el), Shell (olie), samt
via egenproduktion af biobrændsel. Derudover har han
direkte eksporterfaring fra Kongskilde Industries, hvor
han havde ansvaret for opbygning af virksomhedens
agent- og distributionsnetværk, hvor Østeuropa var et
fokusmarked. Endelig har Lars deltaget i bestyrelsen for
VE-Net (vedvarende energi net) og sidder i dag i bestyrelsen for VL gruppe 75 i Paris.
Lars er 45 år, er gift med Ida, og sammen har de to børn
på 4 og 6 år. I sin fritid er Lars en ivrig løber, og han forventer at løbe sit 10. maraton i Berlin til september.
Lars Hummelmose tiltræder officielt sin nye stilling pr.
1. august, men foreningens medlemmer havde allerede
mulighed for at hilse på brancheorganisationens nye direktør ved DBDH’s årlige generalforsamling den 22. marts
på Christiansborg. Lars Hummelmose deltager endvidere
ved DBDH’s medlemsmøde den 7. juni i Horsens.

Reception
Driftschef Torkild Kjærsgaard har, efter 22
års ansættelse ved Skanderborg Fjernvarme,
besluttet at stoppe som driftschef fra 1.
maj 2012.
I den anledning afholdes afskedsreception
på Skanderborg Fjernvarme, hvor der er
mulighed for at sige farvel til Torkild
fredag den 27. april 2012
fra kl. 12.00 til kl. 15.00

Med venlig hilsen

INDIVIDUELLE
PUMPELØSNINGER
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

Skanderborg Fjernvarme
Danmarksvej 15, 8660 Skanderborg
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PROVEN TECHNOLOGY
www.desmi.dk / 72 44 02 50

Greve Fjernvarme søger forretningsfører
Jobbet

Vi søger en forretningsfører, som vil stå i spidsen for et fjernvarmeværk med store muligheder
og spændende udfordringer med kommende naturgaskonverteringer. Du skal have talent for
og lyst til ledelse. Din baggrund er sandsynligvis ingeniør eller maskinmester med administrativ erfaring eller anden teknisk relevant uddannelse. Vores ny forretningsfører skal forberede
og deltage i bestyrelsesmøder og mestre samarbejdet i en organisation med reference til en
bestyrelse i et forbrugerejet fjernvarmeværk.
Greve Fjernvarme har tre engagerede medarbejdere og leverer varme til 130.000 m2 kommunale bygninger, 557.000 m2 boliger og 127.000 m2 erhverv og selvejende institutioner. Selskabet
har en årlig omsætning på cirka 50 millioner kr.

De faglige/formelle kompetencer

Der er forventning om en ingeniør/maskinmester med administrativ erfaring og ledelseserfaring, som har kendskab til SRO anlæg, indsigt i fjernvarmesystemer, energibesparelser og
grøn energipolitik. Gerne erfaring med projektstyring. Kompetencer inden for IT og minded for
kontorarbejde. Vedkommende skal deltage i den daglige drift og kunne samarbejde med både
interne og eksterne interessenter og samtidig fastholde egne mål.

De ledelsesmæssige kompetencer

En struktureret og synlig arbejds- og ledelsesstil med gode analytiske evner og vilje til at holde
fokus og tempo på de lange processer. Have orden i tingene på de økonomiske/administrative/
lovmæssige områder. Overblik, struktur så man hele tiden sikrer, at den samlede organisation
har næsen i sporet.

De personlige kompetencer

Et positivt livssyn og en personlig udstråling, hvor man uanset situation eller opgave optræder
redeligt og med en tillidsskabende tilgang, og dermed en dygtig teamleder for medarbejderne.
Skal være personligt robust – også i stressende/vanskelige situationer.

Vi tilbyder

Et spændende job i en kollegial branche. Tæt samarbejde i en overskuelig organisation. Jobløn
efter kvalifikationer. Løbende efteruddannelse i en branche i kraftig udvikling. Der skal påregnes 1 – 2 aftenmøder per måned.

Ansøgning

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Karl Erik Hansen Rambøll +45
5161 8710, mail KEH@ramboll.dk eller bestyrelsesformand Per Larsen +45 2046 8009, mail
pl@4nord.dk
Ansøgning med CV samt kopi af relevante uddannelsesbeviser sendes mærket ” ANSØGNING”
til: admin@grevefjernvarme.dk eller med post til:
Greve Fjernvarme, Over Bølgen 4, 2670 Greve.
Ansøgningsfrist: Senest torsdag den 12. april 2012. Forventet tiltrædelse 1. juni 2012.
Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag den 23. april 2012.

Besøg os gerne på www.grevefjernvarme.dk

Kravene til dig er blevet højere ...
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Med vores helhedsløsning kan du let
komme over overliggeren

LOGSTOR Calculator 2.0
• beregning af energieffektivitet og varmetab

Vores brede program af rør og muffer sikrer dig fleksible og
optimale løsninger til dit fjernvarmenet.

LOGSTOR WeldMaster
• svejsesystemet, der giver øget sikkerhed, kontrol og
sporbarhed

Nyeste teknologier og effektive værktøjer, kombineret med
vore personlige services, er med til at optimere forsyningssikkerhed og udnyttelse af energien. Når du fremover skal
leve op til stadigt stigende energisparekrav, er de samtidig
en rigtig god hjælp – både før, under og efter etableringen af
et fjernvarmerørsystem.

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

LOGSTOR Detect
• effektiv overvågning af ledningsnettet, indsamling af data,
hosting og rapportering via mail og SMS

