dansk fjernvarmes magasin
nr. 6 · JUNI 2012

nyheder

Fjernvarme på skemaet
Skoleelever kan blive
kloge på fjernvarme på
fjernvarmeskolen.dk.

praksis

Nyt værk
sikrer
fleksibilitet
Et nyt flisværk giver Midtlangeland Fjernvarme større
forsyningssikkerhed og fjerner afhængigheden af
halm, som sidste år kostede værket dyrt.

ny viden

Gennembrud for
store varmelagre
Varmelagre på 100.000 m3 bliver
måske snart en naturlig del af
større fjernvarmesystemer.

El-styringer
og SRO-anlæg

Kontrol af højspændingsbryder

Nødstrømsanlæg

SRO-anlæg

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

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

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

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

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

Tjæreborg
Industri
FJERNVARME • ENERGI • BETON

- en stabil og troværdig samarbejdspartner!

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

neas.dk · Tlf: 99 39 58 00

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

Tager de gas på os?
Det er velkendt, at nordjyder er driftige, og det
gælder også Aalborg Forsyning, Varme. I en sammenhængende varmeplanlægning, har de planer
om en udvidelse af varmeforsyningen på 10 %. I et
konkret projekt i Tylstrup har HMN Naturgas I/S
påklaget projektforslaget om konvertering – med
den begrundelse, at det centrale værk i Aalborg er
kulbaseret. Det er ikke nyt, at gasselskaberne påklager gaskonverteringsprojekter, men denne sag
rummer et langt mere principielt problem.

Indhold

Hvis HMN Naturgas – mod Dansk Fjernvarmes
overbevisning – skulle få medhold i deres klage,
vil det i første omgang betyde, at de mange konverteringsprojekter med varme fra centrale kulbaserede kraftvarmeanlæg, kan blive lagt på is.
Men får HMN naturgas held med deres obstruktion i denne sag fra Aalborg, er der i slipstrømmen risiko for, at også konverteringsprojekter
ved decentrale værker kan blive stoppet. Begge
dele stik imod intentionerne i det nylige energiforlig, der sigter på udvidelse af fjernvarmeforsyningen og udfasning af naturgas fra el- og
varmeforsyningen senest i 2035.
Dansk Fjernvarme finder, at en udvidelse af det eksisterende transmissionsnet, ikke mindst omkring de
centrale kraftvarmebyer, er helt nødvendig for at kunne indfri de langsigtede ambitioner i energiforliget. Det
nye energiforlig indeholder netop en
strategi for at omstille de centrale
kraftværker til biomasse. Dansk
Fjernvarme vil derfor opfordre
til, at klagen fra HMN behandles
hurtigt – og ikke mindst, at den afvises. Alternativt må vi forlange, at
projektbekendtgørelsen ændres,
så den tager hensyn til den vedtagne energipolitik i Danmark.
Kim Mortensen,
direktør for Dansk Fjernvarme

4

Leder

6

Succes for internationalt
fjernvarmemøde i København

8

Skørping og Rebild lægger kræfterne
sammen

2012/13
10 Uddannelseskatalog
spækket med nyheder

12 Fjernvarmen kommer på skoleskemaet
14 Tavle-pc styrker SRO-systemet
15 Også her er der fjernvarme
flisværk sikrer
16 Nybygget
fleksibilitet på Midtlangeland

20 Energiaftalen er visionær ansvarlighed
24 Min dag
Dansk Fjernvarmes Vejledning

25 om Almindelige Bestemmelser for
fjernvarmelevering er opdateret

Er varmeforsyningsvirksomheder

26 omfattet af Årsregnskabsloven?

på besøg
28 Distributionsgruppen
hos Isoplus i Østrig

30 Fjernvarmeblomsten
– mærkning af fjernvarmeværker
32 Tæt på gennembrud for store varmelagre
36 Starten til Varmeplan Europa
38 Fjernvarme og brændeovne
40 Landet rundt
42 Navne

Fjernvarmen
Nr. 6 · juni 2012
51. årgang
ISSN: 0106-6234
Oplag: 3.700
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding
Tlf. 76 30 80 00
Fax. 75 52 89 62
www.danskfjernvarme.dk
mail@danskfjernvarme.dk

4

Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2012

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

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

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

Artiklerne må gerne citeres
med kildehenvisning.

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

Forside
Et nyt flisværk vil give Midt
langeland stor fleksibilitet.

Medlem af Danske Medier

Forsidefoto
Nils Lund Pedersen
Design og tryk
Datagraf

ny viden

Også her
er der
fjernvarme
Læs mere side 15

Tæt på gennembrud for store varmelagre
Varmelagre på 100.000 m3 kan blive en naturlig del af
større fjernvarmesystemer. Pladsen oven på lageret
kan udnyttes til parkeringspladser og sportsaktivi
teter i byområder og til solvarmeanlæg i landzoner.
Læs mere side 32

profil

nyheder

Succes for internationalt
fjernvarmemøde i København

Energiaftalen
er visionær
ansvarlighed

Fjernvarmefolk fra 28 nationer var samlet
til to dages konference i den danske
hovedstad.

Energiaftalen er sund fornuft,
mener energiordfører
Lars Chr. Lilleholt (V).

Læs mere side 6
Læs mere side 20

praksis

Nybygget flisværk
sikrer fleksibilitet
på Midtlangeland

Det er slut med at være afhængig af dyr og besværlig
bioolie og usikker halm. Nyt flisværk giver Midtlangeland Fjernvarme flere heste at spille på og fuldender
en omstrukturering af værket.
Læs mere side 16

nyheder

Ny præsident
I forbindelse med konferencen afholdt Euroheat & Power sin generalforsamling. Her blev Dansk Fjernvarmes internationale chef,
Birger Lauersen, valgt som organisationens vicepræsident, mens
franskmanden Frédéric Hug er ny præsident. Læs mere på side 44.

Succes for
internationalt
fjernvarmemøde
i København
Fjernvarmefolk fra 28 nationer var samlet til
to dages konference i den danske hovedstad.
Tekst og foto: Flemming Linnebjerg Rasmussen
fr@danskfjernvarme.dk
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S

elvom Danmark ofte fremhæves som fjernvarmens globale
højborg, findes der et utal af
varierede og ambitiøse fjernvarmeprojekter uden for de hjemlige breddegrader.
Det faktum står klart efter to
dages konference i København, hvor
omkring 300 deltagere fra hele verden, dog primært Europa, havde sat
hinanden stævne. Deltagerne blev
præsenteret for projekter fra blandt
andet Spanien, Finland, Holland,
Sverige, Italien og Østrig, og blandt
emnerne var byplanlægning, effektive forretningsmodeller for nye energiprojekter, lavtemperaturenergi,
varmepumper, geotermisk varme og
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biomasse. Et varieret program, der i
sig selv illustrerede de mange områder, hvor fjernvarmen har evner til, og
ambitioner om at gøre en forskel.

Danmark som foregangsland
Konferencen var arrangeret af den
europæiske fjernvarmeorganisation,
Euroheat & Power, og den europæiske
teknologiplatform for vedvarende
varme og køling.
Danmark var ikke et tilfældigt valg
som værtsland. Vores status som formandsland for EU falder sammen med
en række væsentlige energiforhandlinger på EU-plan, blandt andet når
det gælder det centrale direktiv om
energieffektivisering.

Konferencen i København efterlod et
klart indtryk af, at den internationale
fjernvarmesektor har en forventning
om, at Danmark vil vise sig som et offensivt formandsland og arbejde for
at få et ambitiøst direktiv på plads,
som udnytter fjernvarmens styrker.
Nyheden om det danske energiforlig er i hvert fald nået rundt i den
europæiske energisektor, og det har
formentlig blot lagt yderligere farver
på det billede, der i forvejen var malet
af Danmark som et foregangsland på
energiområdet i almindelighed og
fjernvarmeområdet i særdeleshed.

Stolt minister
Klima-, energi- og bygningsminister
Martin Lidegaard fremstod da også
som en stolt repræsentant for den
danske energipolitik, da han talte til
konferencedeltagerne. Han fremhævede, at 95 procent af det danske folketing stod bag energiaftalen, og han
lagde ikke skjul på ambitionerne med
den dialog, han har med sine kolleger
fra andre europæiske lande: Den danske aftale må gerne danne baggrund
for fremtidige europæiske aftaler.
– Vi vil gerne kopiere det på europæisk niveau. Det har vist sig at være
lidt sværere, end det var at nå til enighed i Danmark, konstaterede
han med et smil.
– Ingen er rigtig imod målene i

nyheder

300 mennesker fra hele verden
deltog i den internationale fjernvarmekonference i København.

Sagt på konferencen
Overborgmester Frank
Jensen, København:

energieffektiviseringsdirektivet.
Men alligevel er der 27 meninger om,
hvilken vej, der er den rigtige at tage
derhen, vurderede Martin Lidegaard.
Han tilføjede, at Europa ikke bare
har brug for et ”smart grid”, men et
”smart system”. Og sådan et er det
netop målet at skabe med den nye
danske energiaftale.

Et væld af internationale eksempler
Martin Lidegaard var ikke ene om
at repræsentere de danske farver.
Københavns overborgmester, Frank
Jensen, åbnede konferencen med
at fremhæve sin bys mål om at blive
verdens første CO2-neutrale hovedstad. Steen Gade (SF) fortalte også
om energiforliget, mens professor
Henrik Lund, Aalborg Universitet, gav
et indblik i Heat Roadmap Europe, der
netop er udkommet. Planen er kort
fortalt en europæisk udgave af de to
udgaver af Varmeplan Danmark, der
har dokumenteret fjernvarmens potentiale herhjemme. Desuden var der
blandt andet indlæg ved repræsentanter fra Danfoss, Velux og Cowi.
Men selvom Danmark dannede base
for konferencen og var et ofte tilbagevendende diskussionsemne, så var det
netop mangfoldigheden af projekter
og idéer fra adskillige andre lande, der
var kendetegnende for konferencen.
For bare at nævne et eksempel, så

var en de seks sessioner dedikeret til
lagring af energi. Et emne, der også
er i fokus i Danmark hvor store damvarmelagre og borehulslagre ser ud
til at blive løsninger, der kobles til de
mange store solvarmeanlæg.
Som første taler kunne professor Luisa F. Cabeza fra det spanske
“University of Lleida” fortælle om
det forskningsarbejde, der på mange
fronter er i gang for at gøre lagring af
energi mere effektiv. Det gælder både
isoleringsmaterialer, brug af forskellige væsker (foruden vand) samt styringssystemer.
Hvad angår den praktiske brug
af lagring, kunne Marko Riipinen fra
Helsinki Energy fortælle om den finske hovedstads fjernvarmesystem og
de praktiske erfaringer med lagring
af energi. Blandt andet har Helsinki
to kæmpestore akkumuleringstanke
under byen, som ganske enkelt er
sprængt ind i undergrundens klippe.
De rummer henholdsvis 11.500 m3 og
23.500 m3 koldt eller varmt vand, der
efter behov kan bruges til fjernkøling
eller fjernvarme, blandt andet i samspil med varmepumper.
Et andet indlæg om lagring af
energi stod hollandske Coen Dijxhoorn, IF Technology, for. Han fortalte
om mulighederne for at bruge undergrunden som gigantiske sæsonlagerpladser for energi.
Denne session kan ses som et mini
billede af konferencen som helhed,
hvad angår variationen i emner og
de lande, der kunne fortælle om dem.
Konferencen illustrerede på denne
måde, at danske fjernvarmeværker
ikke alene behøver at hente inspiration i andre danske projekter.
Tværtimod er der god mulighed for
at koordinere den viden, der bliver
skabt over hele verden, så fjernvarme
og fjernkøling kan indfri sit potentiale som afgørende forsyningsformer. Sådan lød i hvert fald budskabet
fra to dages internationalt fjernvarmetopmøde i København. J

Læs mere: Alle indlæg fra
konferencen kan findes på
hjemmesiden conference2012.eu

– revolutionen
” Grøn
 ikkeVækst
er
bare en mulighed.
Den er også fornuftig
økonomisk set.
Wolfram Sparber, vice
præsident for RHC-Platformen:
CO -udslippet fra vores
” sektor
 fylder meget, så vi er
2

selvfølgelig en del af problemet. Men der er også mange
muligheder for at gøre os til
en del af løsningen.
Milou Beereport, Det
Internationale Energiagentur:
er stadig nyt for mange,
” Det
 varmeforbruget
at
udgør
så stor en andel af det
samlede energiforbrug (47
procent, red.), som det er
tilfældet.
Frank Hansen, Velux:
aldrig det ideelle
” Vihus.
 finder
Folk er forskellige og
har ikke de samme behov.
Huse er desuden lidt som
biler: Der står i brochuren,
hvor langt den kan køre på
literen, men når man kigger
på resultatet, bliver man
ofte skuffet.
Professor Sven Werner,
Halmstad Universitet, Sverige:

” Enbefolkning
 fjerdedelboraf Europas
i områder,
hvor geotermisk varme
kan udnyttes.
Energiminister Martin
Lidegaard, Danmark:
et område, hvor
” Hvis
 ved,deratervores
vi
investeringer kommer tilbage til os, så
er det energieffektivitet.
Ingo Weidlich, AGFW, Tyskland:
er rart at være i en by og
” Det
 land,
et
hvor kendskabet til,
og accepten af, fjernvarme
allerede er til stede. Det er
langt fra altid tilfældet.
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Skørping og
Rebild lægger
kræfterne
sammen

KORT NYT
Folkemøde på Bornholm

Retssag om
forblivelsespligt anket
Et retsopgør om forblivelsespligt skal igennem
endnu en retsinstans. Det
står klart efter at en gruppe
fjernvarmeforbrugere har
anket afgørelsen om den
nu tidligere Sønderhald
Kommunes brug af forblivelsespligt ved det lille
barmarksværk, der forsyner
landsbyerne Uggelhuse og
Langkastrup på Djursland.
Retssagen er beskrevet
af professor Bent Ole Gram
Mortensen i en artikel i
Fjernvarmen 5–2012.

Europa får varmeplan
Succesen med Varmeplan
Danmark skal nu overføres
til europæisk plan. Med
Heat Roadmap Europe vil
Euroheat & Power forsøge
at få fjernvarme på den
europæiske dagsorden.
Den europæiske fjernvarmeorganisation arbejder
målrettet på at få gjort
opmærksom på, hvordan
fjernvarmen kan medvirke
til at løse de klima- og energipolitiske udfordringer og
opfylde de energipolitiske
målsætninger på den billigste og mest effektive måde,
og Heat Roadmap Europe
skal bringe noget realitet
ind i den politiske debat om
Europas energifremtid.
Læs mere i artiklen side 36.
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Nye udviklingsmuligheder, et styrket fundament og
øget solidaritet er blandt fordelene ved en fusion
mellem varmeværkerne i Skørping og Rebild.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er med,
når der 14.-17. juni er Folkemøde på Bornholm. Folkemødet, der blev afholdt
første gang i 2011, er et
møde mellem politikere,
interesseorganisationer,
græsrodsorganisationer,
samfundsdebattører og
borgere. For Dansk Fjernvarme er målet at skabe
kontakt til såvel politikere
som til repræsentanter fra
andre organisationer inden
for vores interessefelt.
Folkemødet i 2011 var en
stor succes med omkring
10.000 besøgende.

F

ra den 1. juli sammenlægges
Skørping Varmeværk og Rebild
Kraftvarmeværk til ét selskab.
Fremadrettet kommer det nye selskab til at hedde Skørping Varmeværk. Aftalen er tiltrådt af begge
værkers bestyrelser og godkendt med
overvældende flertal på ekstraordinære generalforsamlinger i begge
selskaber.
– Vi har gjort meget ud af åbenhed
i den proces, vi har været igennem,
og har blandt andet holdt et informationsmøde. Det har betydet, at
alle spørgsmål er kommet frem, og
vi har stort set ikke mødt andet end
positive tilkendegivelser, fortæller
formand Jens Søndergaard, Rebild
Varmeværk.

En styrke for begge
Sammenlægningen sker efter grundige undersøgelser og overvejelser,
hvor de to værker har skabt grundlaget for, at en fusion blev til gavn for
alle. Fordelene skal udmøntes i økonomiske stordriftsfordele samt i tekniske og forsyningsmæssige muligheder.
– For fire år siden blev der bygget
en ledning mellem de to byer, og i virkeligheden kan man sige, at vi tog hul
på processen dengang. Jeg ser fusionen som en naturlig rationalisering i
forhold til den måde, tingene har kørt
på, siger Jens Søndergaard.
Fusionen betyder, at det nye selskab kan udvikle og planlægge fremtidige investeringer i det samlede forsyningsområde og dermed udnytte
ressourcerne bedst muligt. Samtidig
bærer flere skuldre byrderne.
Skørping Varmeværk tog i 2008 en

ny flisfyret central i brug med kapacitet til at forsyne begge byer. I år sættes et 2.000 m2 solvarmeanlæg i drift.
Værket solgte i seneste regnskabsår
25.000 MW og har 1.063 forbrugere.
Rebild Kraftvarmeværk er et naturgasbaseret barmarksværk fra 1995.
Siden 2009 er det meste af varmen
købt i Skørping og leveret via transmissionsledningen. Værket solgte i
seneste regnskabsår 5.000 MW og har
216 forbrugere.
– 80 til 90 procent af Rebilds varmebehov blev dækket fra Skørping,
så grundlaget for at opretholde vores
værk som et selvstændigt selskab var
ikke stort, vurderer Jens Søndergaard.

Skærpet solidaritet
De to værker supplerer hinanden,
som situationen er i dag. Men en
sammenlægning vil efter værkernes
opfattelse være en forudsætning for
styrket økonomi i fremtiden. Det vil
give flere strenge at spille på samt
konsolidere forsyningssikkerheden.
Efter sammenlægningen forventes
varmeprisen at kunne holdes på et
relativt lavt niveau.
Jens Søndergaard glæder sig desuden over, at de to nabobyer, der har
cirka to kilometer imellem sig, nu bliver bundet tættere sammen.
– Netop fordi næsten al varmen i
Rebild kom fra Skørping, havde de to
selskaber et køber/sælger forhold.
Nu trækker vi alle hestene over på
den samme side af vognen. Det lyder
måske lidt flot, men jeg synes faktisk,
man kan sige, at sammenlægningen
skærper solidariteten mellem vores
byer, siger Jens Søndergaard. J

Vi GØR DET LET

AT TRÆFFE DE RiGTiGE BESLUTNiNGER

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

www.energidanmark.dk

Kontakt os hvis du vil vide mere:
Tlf.: 87 44 67 80 eller e-mail: pba@energidanmark.dk

nyheder

Uddannelseskatalog
2012/13 spækket
med nyheder
Nye love, nye energikilder, nye kedler, nye medarbejdere, nye bestyrelses
medlemmer, nyt energiforlig, nye teknologier, nye udfordringer og nye
muligheder. – Der er behov for ny viden, og her er der meget at hente i
Dansk Fjernvarmes uddannelseskatalog.
Tekst: Uddannelseskonsulent Gunhild Seested, Dansk Fjernvarme gs@danskfjernvarme.dk
Foto: Foto: Nils Rosenvold

D

ansk Fjernvarmes uddannelseskatalog 2012/2013, der
følger med dette blad, byder
på en sæson med nye spændende
emner – både kurser, seminarer og temadage. Branchen fornyr sig, og der
er hele tiden brug for at vedligeholde
kompetencer og erhverve nye. Det er
vores mål, at uddannelsestilbuddene
dækker de aktuelle behov og ønsker,
som medlemmerne og de tilknyttede
brancher har.
Fjernvarmebranchen er i disse
år præget af, at nye vidensområder
kommer til. Det er en spændende
udvikling, der også er med til at gøre
branchen attraktiv for såvel nye medarbejdere som for nye bestyrelsesmedlemmer.
Branchen er blevet mere synlig,
og der er langt mere kontakt med
pressen i dag end tidligere. Derfor er
det vigtigt, at vi tackler pressen på en
professionel måde, og derfor har vi
valgt at tilbyde kurser i medierne og
den gode historie og medietræning i
modvind samt en temadag om markedsføring.

Målrettet bestyrelsen
Bestyrelserne mærker også ændringerne. Den ”foreningsånd”, der
tidligere var i branchen, er næsten
forsvundet, og ville desuden heller
ikke slå til i dag, hvor der stilles andre krav. Det er nødvendigt med en
alsidig sammensætning af kompetencerne, for at bestyrelsen kan agere
professionelt. Bestyrelser udarbejder
strategier, følger op på dem, nytænker, udvikler, undersøger, følger
op på regnskab og budgetter og investerer. Desuden sætter de sig ind i de
nye love og regler, der i sidste ende er
10

Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2012

Jette Drud og Gunhild Seested fra Dansk Fjernvarmes sekretariat er klar til at tage
imod kursister. Det nye katalog indeholder en række nye tilbud.

bestyrelsens ansvarsområde.
Derfor er der mange aktuelle
tilbud til bestyrelserne i det nye
katalog. I juni udsender vi en samlet
oversigt over de kurser, temadage
og fyraftensmøder, der er målrettet
fjernvarmeselskabernes bestyrelser.

Fokus på ledelse
Ledelseskurserne har fået ny struktur, der skal gøre det nemmere at
vælge nøjagtig de kompetencer, man
gerne vil styrke. Er du eksempelvis
uddannet tekniker, maskinmester
eller revisor – og er leder, kan du

have brug for at sætte fokus på lederrollen. Dygtig ledelse er et bærende
grundlag for en moderne virksomhed.
Der kommer f.eks. nye medarbejdere, der har andre forventninger end
de medarbejdere, der har arbejdet
på værket i 25 år. De ledelseskurser,
Dansk Fjernvarme udbyder, er målrettet vores branche og kan bruges som
appetitvækker, men også som en god
grunduddannelse inden for faget
ledelse.
Andre nye tilbud, der er relevante
for lederne er f.eks. kurset, Udviklingsdag – bliv innovativ, og temada-

nyheder

gen, Vær med til at skabe fremtiden
– gør en forskel, hvor blandt andre
Ulrik Wilbek vil gøre en forskel!

Noget for regnedrengene
Som noget helt nyt er der planlagt
kurser for dem, vi har valgt at kalde
”regnedrengene”. Flere og flere varmeselskaber ansætter medarbejdere
med en højere uddannelsesbaggrund, hvor jobbet er at analysere,
dokumentere og beregne. Derfor
tilbyder vi de nye medarbejdere et
introkursus,hvor der også opbygges
netværk. Desuden er der en erfa-dag
for de mere erfarne medarbejdere.

indsamlede/købte energibesparelser
ikke kan kvalitetssikres. Desuden vil
der blive brug for endnu mere inspiration og kreativitet for at opfylde de
nye krav om øgede energibesparelser.
Endnu en nyhed er et seminar målrettet de rådgivende ingeniører, der
arbejder med energibesparelser, der
efterfølgende overdrages til et varmeselskab. Det har vist sig, at det er
vigtigt at kende forsyningsselskabets
procedurer, så de kan overholdes,
og energibesparelserne godkendes.
Yderligere er der et indlæg om overskudsvarme, et emne, der kan opleves som svært gennemskueligt.

Energibesparelser
Vi udvikler løbende nye kurser i
forhold til energispareloven. Det er
meget mere effektivt og både nemmere for medarbejderen og billigere
for selskabet at tage på kurser, seminarer og temadage end at sidde alene
og bøvle med de krav, der stilles i
lovgivningen.
I sidste ende kan det koste varmeselskabet mange penge, hvis f.eks. de

Selvevaluering
Bekendtgørelsen om selvevalueringen fylder en del i forhold til vores
udbud, og kurser og temadage i budget, regnskab, priseftervisning og
selvevaluering bliver fortsat tilbudt
så længe, der er behov for det.
Der er tilbud til alle, uanset om du
er medarbejder eller bestyrelsesmedlem, og der er udviklet specielle kurser til revisorerne. Vi opfordrer også

varmeselskaberne til at sikre sig, at
deres egen revisor har den nødvendige viden om varmeforsyningsloven
samt tilhørende regler.
At få tid til at tage på efteruddannelse fungerer lidt på samme måde,
som at tage sig tid til at holde ferie.
Når det er sat i kalenderen, får man
planlagt hverdagen, så der er tid til
det.
En del af kurserne er ydermere
affødt af nye love og regler, og her er
tiden ret hurtigt tjent ind.
Dansk Fjernvarmes uddannelsestilbud er udarbejdet i samarbejde
med medlemmerne. Udviklingsgrupper kommer med ønsker og giver
idéer og forslag til nye tilbud. Desuden kommer deltagerne på kurserne
også med deres ønsker og kommentarer, som hele tiden er med til at sikre,
at samtlige kurser er ajourførte, aktuelle og målrettet branchen.
Vi modtager tilmeldinger løbende
og gerne i god tid. De fleste kurser,
seminarer og temadage er åbne for
alle, der har interesse i emnet, og er
således ikke ”kun” for medlemmer. 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.
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Fjernvarmen kommer
på skoleskemaet
Nu skal skoleelever i folkeskolen også lære noget om fjernvarme. Lærerne får
tilbudt et gratis undervisningsmateriale, der gør det nemt at integrere emnet i
undervisningen om energi.
Tekst: direktør Eva Lange Rasmussen, FIF Marketing er@fif-marketing.dk

F

or at sætte fokus på fjernvarme
i den generelle undervisning
om energi får skolerne nu tilbudt et gratis online undervisningsmateriale – www.fjernvarmeskolen.
dk. Materialet er udviklet af FIF
Marketing i samarbejde med Dansk
Fjernvarme.
Fjernvarmeskolen.dk henvender
sig til folkeskolens 7.-9. klasser i fysik/
kemi, biologi og geografi eller som et
tværfagligt projekt. Materialet blev
testet af en 7. klasse fra Beder Skole
i uge 10, og alle eleverne var begejstrede.

Online materiale
Materialet er udelukkende udarbejdet som en hjemmeside – dvs. uden
supplement af bøger eller andre
traditionelle læremidler. Derfor er
hjemmesiden ret omfattende og indeholder materiale, der dækker op til
14 lektioner. Lærerne kan dog også
vælge et kort forløb på 2-4 lektioner
som introduktion til emnet.
Materialet består af en introfilm og
10 individuelle opgaver med opgave-

formulering og grundtekster, og der er
også en omfattende materialekasse til
hver enkelt opgave. For at gøre emnet,
fjernvarme, lidt sjovere at arbejde med
for eleverne, har vi suppleret hjemmesiden med en rapsang og et computerspil. Her skal eleverne holde liv
i et varmeværk, så kunden, Frk. Frys,
ikke ringer og skælder ud. Samtidig
skal CO2-udledningen holdes nede, og
Varmemester Vagn skal have kaffe og
ostemad. Spillet er et form for ”stressspil” og varer kun to minutter, men
man kan prøve igen og igen. Klassen
kan vælge at dyste mod andre klasser
og dermed deltage i konkurrencen om
at vinde 3.000 kr. til klassekassen.
Kort fortalt, var formålet at udvikle
et sjovt og anderledes undervisningsmateriale, der:
ɟɟ Gør eleverne klogere på, hvad
energi er
ɟɟ Forklarer, hvordan energien bliver
produceret
ɟɟ Beskriver forskellige energikilder
ɟɟ Sætter energien i et miljøpers
pektiv

Hjemmesiden www.fjernvarmeskolen.dk henvender sig til folkeskolens 7.-9. klasser
i fysik/kemi, biologi og geografi.

12
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ɟɟ Giver indblik i CO2 og global
opvarmning
ɟɟ Lærer eleverne at bruge energien
fornuftigt.

God modtagelse på
Skolemessen 2012
FIF Marketing præsenterede
www.fjernvarmeskolen.dk på skolemessen i Aarhus den 18. og 19. april
2012.
Her viste lærerne stor interesse
for undervisningsmaterialet, særlig
fordi det lever op til en række trinmål,
det er nemt og overskueligt, og samtidig er det gratis. FIF Marketing har
udarbejdet en folder om fjernvarme
skolen, som der blev udleveret mange
af på skolemessen. Fire elever fra
Beder Skole, der havde testet materialet, deltog også på standen, og de
var gode til at gøre reklame for hjemmesiden.
FIF Marketing forventer at deltage
på messen igen til næste år både i
Roskilde og i Århus – endda med en
større stand end i år.
Få de lokale skoler med
FIF Marketing vil gerne gøre det
nemt for alle varmeværker at tilbyde
materialet til de lokale skoler. Derfor
kontakter vi alle varmeværker i den
nærmeste fremtid med skabelon til
et brev, værkerne kan sende til de
lokale skoler. Dermed håber vi, materialet bliver flittigt brugt i undervisningen fremover. Hvis værkerne ikke
ønsker at sende breve rundt, vil FIF
Marketing tage kontakten til folkeskolerne.
Materialet ser vi som et vigtigt led
i vores fælles målsætning om at synliggøre fjernvarme og dens afgørende
positive betydning for vores samfund
og klima.
FIF Marketing annoncerer for
fjernvarmeskolen.dk i bladet, Folkeskolen, i denne måned. J

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

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

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

Skån
miljøet

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

13
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Tavle-pc styrker
SRO-systemet
Tavle-pc bygger bro mellem smartphones og bærbare computere og fungerer
derfor som fjernbetjening for de ansatte på Ølgod Tekniske Værker.
Tekst: Thomas Brok Houlberg, Go-Public thomas@go-public.dk

E

n handy og anvendelig fjernbetjening er for Ølgod Tekniske
Værker en væsentlig del af
et velfungerende SRO-system. En
smartphone er for lille, og en bærbar
pc er for langsom og uhandy. En tavlecomputer er derimod så hurtig og
praktisk, at den passer perfekt som
fjernbetjening af varmeværkets SROanlæg.
Fjernbetjening og fjernovervågning af maskiner og procesanlæg er
ikke en nyhed. Men at en helt almindelig standard tavle-pc er et velegnet
fjernstyringsværktøj til selv rimeligt
komplekse SRO-løsninger er formentlig kendt af færre.
Ølgod Tekniske Værker, der leverer
varme og brugsvand til forbrugerne i
Ølgod, var efter to uger med deres tre
nye tavle-pc’er ikke i tvivl om, at de
havde fundet et rigtig godt værktøj
til fjernstyring af deres forskellige
procesanlæg.
– Vi har haft vores SRO-system siden 1998 og har faktisk altid efterlyst
en god fjernbetjeningsløsning, siger
ØTV’s maskinmester igennem 15 år,
Henrik Linding Jessen.

Hurtig og handy
At kunne fjernbetjene
og overvåge de
forskellige anlæg
har ifølge Henrik
Linding Jessen en
række fordele.
Og det er faktisk
uanset, om
man er fysisk
tilstede ved
anlægget

14

Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2012

eller på døgnvagt hjemme i eget hus.
– Det føles mere naturligt og praktisk at kunne lukke en ventil eller
starte en pumpe, mens man er ude
på anlægget, frem for at skulle rende
op foran en pc i kontrolrummet, siger
han.
– Før vi fik tavlecomputerne,
brugte vi bærbare computere, men
det fungerede bare ikke rigtigt. Det
tager lang tid at starte Windows, og
det er knap så fikst at stå derude ved
anlægget og balancere med en bærbar i hånden.
Ølgod Tekniske Værker har fire
mand i den ubemandede 24 timers
drift, og når der holdes vagt hjemme
i eget hus, går de bærbare computere
bedre an. Men tavlecomputeren vinder alligevel, for den kan tændes og
være på netværket i løbet af få sekunder. Samtidig påpeger Henrik Linding
Jessen, at tavlecomputerens meget
lange batterilevetid er et stort plus.
– Vores operatører tager en tavlecomputer med hjem og kan herfra få
fat i alle de computere, der er koblet
op på vores netværk. Når der kommer en alarm på telefonen, tænder
de tavle-pc’en og kan straks tage

stilling til problemet, og hvordan det
løses. De fleste ting kan klares direkte
på tavlecomputeren, uden at operatøren skal ud at køre. Men der er selvfølgelig visse hændelser, der kræver, at
man er fysisk til stede på vandværket
eller det flisfyrede varmeværk, hvis
fejlen er af elektrisk eller mekanisk
karakter.

10 tommer er rigeligt
Fjernbetjeningen foregår via viewersoftwaren, VNC, som Ølgod Tekniske
Værker bruger som generelt fjernbetjeningsprogram til samtlige anlæggets pc’er. Løsningen, der kræver
både kode og stregkodeskanning for
at komme i gang, skulle være ganske
sikker, og da det ”blot” er en viewer,
afvikles der ikke noget program på
selve tavlecomputeren.
– Man overtager simpelthen pc’en
eller serveren og kan betjene den akkurat, som hvis man sad foran den,
siger Henrik Linding Jessen.
SRO-anlægget, IGSS fra 7-Technologies, har fat i lige knap 2.000 objekter,
og de forskellige grafiske oversigtsbilleder kan se lidt tætpakkede ud på den
relativt lille berøringsfølsomme skærm.
– Men det er ikke noget problem,
siger Henrik Linding Jessen og manøvrerer rundt på det grafiske oversigtsbillede og får fat i den rigtige ventil.
Et klik frembringer musen, som
følger med i VNC-vieweren, og herefter
hopper han ind i det lille tekstfelt og
ændrer en værdi. Det ser let ud, og det
er det ifølge Henrik Linding Jessen også.
– Den er tændt og på netværket
med det samme, og det er naturligt
og let at manøvrere og zoome ind
og ud med fingrene præcis som alle
med en tavle-pc eller en smartphone
er blevet vant til efterhånden. Vi har
prøvet at køre fjernbetjening af SROanlægget på en smartphone, men det
blev for småt, siger Henrik Linding
Jessen. J

Hvem leverer varmen?
PKM modtager fjernvarme
fra Fynsværket via selskabet

Hvor er vi? Gartneriet PKM ved
Odense er Danmarks største
gartneri. Det blev grundlagt
i 1948 og omfatter 190.000
m2 drivhuse samt 60.000 m2 i
det fri. Gartneriet producerer
22 millioner planter om året.
Mere end 90 procent eksporteres. Gartneriet har 190 ansatte
i de travleste perioder.

TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen
foto: Gartneriet PKM

Hvor længe har PKM haft
fjernvarme? Gartnernes Fjernvarmeforsyning begyndte at
levere fjernvarme i 1982. Før

”Gartnernes Fjernvarmeforsyning i Odense Nord Aps”, der er
en del af organisationen, Gartnernes Fjernvarmeselskaber.
Denne organisation består af
fire selvstændige selskaber,
der forsyner gartnere og private kunder i fire områder ved
Odense.

Gartneriet PKM

er der fjernvarme

også her

Hvordan fungerer varme
systemet? Gartnernes Fjernvarmeforsyning ejer og driver
eget ledningsnet med pumpestationer. PKM forsynes altså
ikke via det net, der forsyner
Odense by. I gartneriets fyrrum

Hvor meget varme bruger
PKM? 45.000 MWh. Dertil kommer et betragteligt elforbrug.

skete forsyningen af PKM via
egne oliekedler.

Største udfordring ved varme?
Gartnerierne er en afbrydelig

overfører varmevekslere varmen til det interne ledningsnet.
Varmen fordeles via rør placeret under og over planterne.
Ventilatorer fordeler varme og
fugt jævnt i lokalerne. En del af
bygningerne har desuden gulvvarme. PKM har egne oliekedler
til spids- og nødlast samt to
akkumuleringstanke på henholdsvis 500 m3 og 3.000 m3.

kunde for Fynsværket og skal
derfor være fuldt selvforsynende. Hvis Fynsværket har
problemer, skal Odense by
prioriteres, og gartnerierne må
klare sig selv. Det sker typisk
5-10 gange om året, og det er
en udfordring, hvis det sker i
koldt vejr, hvor kapaciteten
presses til det absolut yderste,
så små tricks skal tages i brug.
Drivhusene er i sagens natur
dårligt isolerede, men der kan
trækkes gardiner for vinduerne

Kilde: Teknisk chef Flemming
Dam Hansen, Gartneriet PKM a/s.

PKM har forpligtet sig til at leve
op til det internationale miljøregistreringssystem MPS. Det stiller
blandt andet krav til et effektivt
energiforbrug.

Bonus information:
Sne giver særlige problemer.
Drivhusenes tag er 4 mm enkeltlagsglas og kan ikke klare store
snemængder. Da drivhusene ligger side om side, kan sneen ikke
skubbes ned. Eneste mulighed er
at smelte den indefra via varmen i
bygningerne og brug af de kraftige
lamper. I dele af gartneriet yder
lamperne 100 watt per m2. Deres
formål er at skabe lys til vækst,
men et kærkomment biprodukt er
deres varmeudvikling.

Hvilken særlig betydning har
varme? 80 procent af omsætningen ligger i det tidlige forår, og for
at planterne kan blive klar til det,
skal de produceres fra jul og fremefter. Det kræver varme.

Fordele ved fjernvarme? PKM har
langt mindre teknik at vedligeholde, end hvis gartneriet havde
haft egen varmecentral. Desuden
er fjernvarmen en mere grøn
løsning, fordi varmen produceres
centralt som kraftvarme. Endelig
er det langt billigere end individuelle løsninger havde været for
gartnerierne.

og vækstlamperne kan tændes i
stedet for dagslyset. Det sparer på
fjernvarmen, men øger elforbruget og er en dyr løsning. Desuden
trækkes der på akkumulerings
tankene i disse situationer.

praksis

Nybygget flisv
sikrer fleksibi
på Midtlangela
Det er slut med at være afhængig af dyr og besværlig bioolie og
usikker halm. Nyt flisværk giver Midtlangeland Fjernvarme flere
heste at spille på og fuldender en omstrukturering af værket.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Nils Lund Pedersen
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K

ranvognen har et solidt greb i det lange og
tunge betonelement. Da det roligt er svævet
på plads, ser ”Big Mama”, som kranvognen
er døbt, ud til at tage sig en slapper, mens håndværkerne tager over. De bakser med at få elementet
gjort fast til de øvrige, så de tilsammen kan forme
den yderste skal på Midtlangeland Fjernvarmes nye
flisværk. Det er det store flislager, der langsomt,
men sikkert tager form. Udefra ser selve kedelhallen allerede færdig ud, men kombinationen af musik fra håndværkernes radio og de periodiske bankelyde fra en tung hammer afslører, at der stadig er
et arbejde at gøre. Der går endnu nogle måneder,
før stakke af træflis kan blive til miljøvenlig fjernvarme i den blå kedels indre.

Våd sommer gav hård vinter
Som solen glimter i betonelementerne og de blanke
jernstivere denne forårsdag, er det ikke til at se, at
en helt anden vejrtype er en medvirkende årsag til,
at byggeriet er i gang.
Sidste års meget våde sensommer var nemlig
ekstra hård ved de sydlige egne af Danmark, herunder Langeland. Det førte til, at Midtlangeland
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Fjernvarme i vinter kom til at mangle halm til det
kraftvarmeværk, der udgør grundlasten. Kraftvarmeværket blev i en ruf tilpasset, så der kunne fyres
træpiller ind sammen med halmen og lagerbeholdningen kunne strækkes længere. Det hjalp. Men
selvom direktør Kim Carlson og hans kollegaer
også havde held til at købe en del halm fra andre
egne af landet, blandt andet så langt væk som i
Midtjylland, kunne de ikke forhindre, at der måtte
fyres ekstra meget op i værkets biooliekedler.
Og det er både dyrt og besværligt. Faktisk koster
en megawatttime næsten fire gange så meget at
producere på bioolie som på det halmfyrede kraftvarmeværk.
– Det betød alt sammen, at vi fik et underskud
sidste år, som skal hentes hjem i år. Derfor har vi
været nødt til at hæve varmeprisen. Og selvom beboerne har udvist fin forståelse for det, der skete,
så er det jo aldrig sjovt, fastslår Kim Carlson.
Hele forløbet illustrerer den udfordring, Kim
Carlson og værkets bestyrelse allerede kendte og
planlægningsmæssigt havde taget fat på: Værket
var for afhængigt af halmen og den dyre bioolie.
Nu var det tid til forandring.

praksis

værk
litet
and
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Håndværkerne er i fuld gang med at få sat skelettet til Midtlangeland Fjernvarmes nye
flisfyrede anlæg til at hænge sammen. Anlægget indvies til september.

Stor omstillingsproces
Forandringer er ikke et fremmedord, når det
handler om fjernvarmen på midten af Langeland. Faktisk er det nye flisværk ikke bare midlet
til at opnå en stærkere forsyningssikkerhed.
Værket er også sidste led i en planlagt omstrukturering. En forandringsproces, der for alvor
blev sat i gang, da Midtlangeland Fjernvarme
fusionerede med varmeværket i Tullebølle, knap
fem kilometer fra Rudkøbing, hvor Midtlangeland Fjernvarme har hjemme.
– Vi byggede en forsyningsledning mellem de
to byer og har efterfølgende også fået harmoniseret priserne. Det betød, at forbrugerne i Tullebølle kunne spare et par tusinde per husstand,
fortæller Kim Carlson.
I Tullebølle sørgede en efterhånden udtjent
halmkedel for forsyningen, mens en kedel til
bioolie stod klar som nødlast.
– Men med det nye flisværk her i Rudkøbing
18
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Lageret til det nye flisværk i Rudkøbing vil
allerede på plads i bygningen ved siden af.

kan vi udfase den slidte halmkedel i Tullebølle
og lade biooliekedlen fortsætte som nødforsyning til beboerne der. Men den vil kunne styres
fra Rudkøbing, siger Kim Carlson.
Her stopper omorganiseringen dog ikke. For
Midtlangeland Fjernvarmes hidtidige base, den
gamle central i centrum af Rudkøbing, hvor
det hele startede i 1964, bliver ligesom anlæggene i Tullebølle henvist til en rolle på udskiftningsbænken i fremtiden. Også her står der en
biooliekedel, der nu overgår til nødforsyning.
Det halmfyrede kraftvarmeværk og det nye
flisværk, der ligger side om side i byens udkant,
bliver dermed fremtidens base.
Projektet indebærer også, at ledningen fra
centralen i centrum til halmværket og det kommende flisværk skal erstattes af en større. Den
nuværende er dimensioneret til 11 MW, men der
er behov for at kunne flytte næsten det dobbelte, når flisværket er indviet.

praksis

kunne rumme flis til cirka ti dages forbrug. Selve kedlen er

– Vores primære drivkraft er at mindske vores sårbarhed. Det gør vi, fordi vi nu kan
spille på flere heste, fortæller Midtlangeland Fjernvarmes direktør, Kim Carlsson.

Sårbarhed skulle væk
Det halmfyrede kraftvarmeværk, der er
Midtlangeland Fjernvarmes grundlastenhed,
er opført i 1990 som et forsøgsværk af Elsam.
Der er tale om en af verdens første halmfyrede
dampturbiner.
I forbindelse med opbruddet i den danske
energisektor, hvor en række af Dong Energy og
Elsams værker skiftede ejer, fik Midtlangeland
Fjernvarme i 2006 mulighed for at selv at eje
Rudkøbings kraftvarmeværk. I forbindelse med
handlen blev der lavet en 15-årig vedligeholdelsesplan, så der var styr på de fremtidige investeringer, der kan forventes at komme i værket.
Kim Carlson erklærer sig meget tilfreds med det
stykke arbejde, sælgerne gjorde i den sammenhæng, og glæder sig over beslutningen om, at
blive herre i eget hus.
Med købet af kraftvarmeværket i 2006, fusionen mellem Midtlangelands to varmeværker

i 2009 samt det nye flisværk og de øvrige tilpasninger er den fremtidige organisering på plads.
– Vores primære drivkraft er at mindske vores sårbarhed. Det gør vi, fordi vi nu kan spille
på flere heste. I år får vores varmepris et hop,
fordi vi skal indhente problemerne fra sidste år.
Men på længere sigt vil dette føre til, at vi fortsat har en stabil, billig og grøn varmeforsyning i
Rudkøbing og Tullebølle, siger Kim Carlson. J

Flisværket i tal
Ydelse: 7,5 MW
Pris: Cirka 30 millioner kroner inkl.
ny ledningsføring
Lagerkapacitet: 10 dages forbrug
Indvielse: 15. september 2012
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Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Steen Brogaard
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et var en hård og langstrakt fødsel, men
til sidst kom energiaftalen til verden.
Så var det til gengæld også i form af en
aftale, som otte af Folketingets ni partier gerne
vil stå fadder til, og som gælder frem til 2020.
Blandt de tilfredse personer bag aftalen er
energiordfører for Venstre, Lars Chr. Lilleholt.
Fjernvarmen har talt med ham om aftalens styrker og om, hvor den stadig har mangler.
9 I sidste nummer af Fjernvarmen fastslog
energiminister Martin Lidegaard, at han var meget glad og tilfreds med energiaftalen. Er det en
følelse, du deler med ham?
@ Ja, helt sikkert. Det har været meget vigtigt at
få en bred energiaftale. Det giver sikkerhed for,
at de mange aktører, der skal investere i energiområdet, kender rammevilkårene et stykke ud
i fremtiden. Det betyder også, at kursen ligger
fast, selvom der skulle komme et valg og et regeringsskifte. Aftalen vil medføre investeringer
på over 100 milliarder kroner. Så jeg er glad for,
at det blev en aftale, som jeg synes er både visionær og økonomisk ansvarlig.
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9 Kan du pege på noget, du synes mangler?
@ Når det handler om at udnytte overskudsvarme fra virksomheder, rummer aftalen nogle
hensigtserklæringer. Her havde jeg gerne set,
at vi var nået længere. Jeg tror, at der er et stort
potentiale, for det er bedre at bruge energi, der
allerede findes, frem for at vi skal producere
det. Jeg ville gerne være kommet længere med
at få set på, hvad vi kan gøre. Men jeg er tilfreds
med, at emnet er med i aftalen.
9 Du er kendt som en energipolitiker, der er
funderet i fjernvarmeområdet. Hvilken betydning mener du, aftalen får for den almindelige
dansker, der modtager fjernvarme?
@ Folk kommer til at opleve en omstilling til en
mere grøn fjernvarmeproduktion. Det er klart,
at den omstilling, vi skal i gang med, ikke er
gratis, men jeg tror, folk vil opleve, at processen
kommer til at ske på et fornuftigt økonomisk
grundlag. Hele aftalen er båret af god, sund
fornuft.
Jeg tror ikke, fjernvarmen politisk set før
har været så centralt placeret, som den er i

profil

Lars Chr. Lilleholt:

Energiaftalen
er visionær
ansvarlighed
Energiaftalen er sund fornuft, blandt andet fordi den sætter
fjernvarmen i centrum. Det mener energiordfører for det største
oppositionsparti, Lars Chr. Lilleholt (V). Han glæder sig også
over, at der er afsat forskningspenge specifikt til fjernvarme.

denne aftale. I mange år har fjernvarme været
betragtet som noget, der bare var der, og som
skulle være der, men som alligevel ikke havde
en central rolle i energipolitikken. Denne gang
er fjernvarmen placeret centralt. For bare at
nævne et par områder, er der omstillingen fra
kul til biomassse i de store byer samt fjernvarmens rolle med at sikre forsyningssikkerhed
og sammenhæng i vores energisystem, når det
bliver baseret på VE.
Desuden har det været helt afgørende for
mig, at der blev afsat penge til forskning og udvikling på fjernvarmeområdet, herunder blandt
andet i forhold til anvendelsen af vedvarende
energi. Fjernvarmen har ikke haft de penge til
forskning og udvikling, som den burde have
haft i forhold til sin størrelse. Der er afsat 35
millioner over fire år, det er en god start.
9 Når det gælder barmarksværkerne, så har I
vedtaget en dispensationsmulighed, der gør
det muligt for de 35 dyreste værker at bygge
biomassekedler. Er det tilstrækkeligt til at
lægge barmarksproblemerne bag os?

Vi havde gerne set, at flere værker havde fået
frit brændselsvalg. Vores oprindelige plan var,
at alle værker under 20 MW skulle have muligheden. Det ville have omfattet op imod 250
værker. Det, vi har fået med i aftalen, er en begyndelse. Det ligger i tråd med det, branchen
har sagt, der skal til, for at de dyreste værker
kan få sænket varmepriserne.

Klarhed over konverteringer
9 Energibranchen har kaldt på stabile og
klare rammer. Et af de områder, hvor det ønske har lydt fra fjernvarmens side, er konvertering fra naturgas til fjernvarme. Hvor skal
det ske og hvordan? Det giver aftalen vel ikke
svar på?
@ Det er et centralt område, der ikke for alvor
er taget fat på endnu, nemlig hvordan vi får
udbredt fjernvarmen til en række af de områder, hvor der i dag ikke er kollektiv varmeforsyning. I byområder, hvor der er oliefyr, ligger
det lige for. Men så er der de områder, der i
dag har individuelle naturgasfyr. Der bliver vi
nødt til at have fundet en løsning.
Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2012
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Det har været helt afgørende for mig,
at der blev afsat penge til forskning og
udvikling på fjernvarmeområdet, herunder
blandt andet i forhold til anvendelsen af ved
varende energi. Fjernvarmen har ikke haft de
penge til forskning og udvikling, som den
burde have haft i forhold til sin størrelse.
Lars Chr. Lilleholt (V), energipolitisk ordfører

Varmeværkerne kan allerede tage nogle initiativer, og kommunerne har en central rolle i forhold til at lave varmeplanlægning. Jeg glæder
mig over, at en lang række fjernvarmeværker
er i gang med at se på deres muligheder for at
udvide forsyningsområdet.
9 Skylder I ikke både naturgassektoren og
fjernvarmesektoren, at der kommer klarhed, så
der ikke opstår tvivl fra sag til sag?
@ Der er brug for klare retningslinjer. Som det
er i dag, er der en usikkerhed, og jeg kan kun
opfordre ministeren til at komme i gang med
at se på det. Indtil det sker, kan det være svært
for varmeværkerne at se på de muligheder, de
har for at få små og store bysamfund koblet på
deres net. Udfordringen er, at nogle af gasselskaberne har en stor gæld, og det er vi nødt til
at tage hensyn til. Vi kan ikke blot lade de sidste
tilbageværende kunder hænge på regningen,
hvis forbrugerne begynder at forsvinde. Jeg har
svært ved at forestille mig en ensartet kompensationsordning for hele landet, fordi gasselskabernes gæld og vilkår er forskellige. Men der
skal findes en løsning.

Alle skal bidrage via ny afgift
9 Du har sagt, at Venstre vil se på afgiftsområdet, især med henblik på at gøre afgifterne
22
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mere adfærdsregulerende. Samtidig siger du, at
det ikke må blive dyrere at være dansker. Hvordan hænger det sammen?
@ Mange af de afgifter, vi kender, er indført i en
tid præget af planøkonomi. Der skulle penge i
kassen. Siden er der sket meget. Der er kommet
nye mål, hvor klimahensyn fylder meget. Derfor
er der brug for et eftersyn af hele afgiftsområdet. Energiafgifterne, inklusiv transport, løber
op i 50 milliarder, og dem kan man ikke bare
tage ud af statskassen. Men der er en række
uhensigtsmæssige ting, eksempelvis afgiften
på overskudsvarme. Det er en lille afgift, men
den er med til at forhindre, at overskudsvarmen
udnyttes. Den er et eksempel på, at miljømæssig positiv adfærd ikke belønnes.
Vi skal se på hele området, men vi kan ikke
forvente et lavere afgiftstryk. Omvendt vil jeg
heller ikke være med til, at det bliver dyrere at
være dansker. Opgaven er, at vi får de samme
penge ind på en måde, så afgifterne samtidig
fremmer den grønne adfærd. Problemet er, at
afgifterne griber ind i hinanden. Det er meget
kompliceret, men vi er nødt til at få set på det.
9 Så vil det vel også indebære, at det for nogle
vil blive dyrere at være dansker?
@ For nogen vil det blive dyrere, for andre vil
det blive billigere. For de borgere og virksomhe-
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Blå bog – Lars Chr. Lilleholt:
ɟɟ Født: 2. marts 1965.
ɟɟ Uddannet journalist fra Danmarks journalisthøjskole i 1993.
ɟɟ Har arbejdet som journalist på blandt andet Vejle Amts Folkeblad, Fyns Amtsavis
og senest som informationschef hos Dansk Fjernvarme i årene 1998-2001.
ɟɟ Valgt ind i Odense Byråd i 1994 og i Folketinget i 2001 for Venstre.
Siden har han været fuldtidspolitiker og er stadig valgt til både folketing og byråd.
ɟɟ Har været sit partis energipolitiske ordfører siden 2005.
ɟɟ Har siden 2007 været formand for Fjernvarme Fyn og siden 2010
politisk næstformand for Dansk Fjernvarme.
ɟɟ Har i dag desuden den centrale post som Venstres gruppesekretær.
ɟɟ Bor i Odense og er gift med Jane Lilleholt. Parret har tre børn.
ɟɟ Har for nylig modtaget Dannebrogsordenen og er med i den
seneste udgave af Kraks Blå Bog, der netop er udkommet.

der, der opfører sig miljømæssigt fornuftigt, vil det
blive billigere.
9 I har indført en forsyningssikkerhedsafgift, der
ifølge aftaleteksten skal gælde for ”al rumvarme”.
Hvordan vil du sikre, at det også kommer til at omfatte brug af brændeovne?
@ Det er ikke skruet endeligt sammen endnu. Men
der kommer afgift på brænde, hvis du køber det
hos en brændselshandler.
9 Mange sanker jo selv deres brænde.
Hvad med det?
@ Ja, der er en udfordring her. Idéen er, at alle skal
bidrage til den grønne omstilling – også de husstande, der bruger brændeovn.
9 Kan en skorstensafgift være et redskab?
@ Jeg er umiddelbart betænkelig ved en skorstensafgift. Der er mange, der ikke bruger deres skorsten
og der er mange, der har fjernvarme og skorsten.
Jeg synes, forsyningssikkerhedsafgiften, hvor folk
bidrager efter størrelsen og energiforbruget i deres hus, er skruet fornuftigt sammen. Så må vi få
det udmøntet på en måde, så alle bidrager.

Gang i geotermi og biogas
9 Et område, hvor aftalen ikke er så konkret, er
geotermien. Her er en central barriere for vær-

kerne, at der er tale om store investeringer
og dermed også stor risiko. Der har været talt
om en statslig garantiordning, en idé som
Martin Lidegaard over for Fjernvarmen ikke
har afvist at se på. Hvordan ser du på det?
@ Vi har en interesse i at fremme geotermi,
og jeg vil gerne drøfte tiltag, der kan sætte
gang i dette område, herunder også forslaget om en forsikringsordning. Men jeg vil
opfordre eksperter inden for geotermien til
at synliggøre, hvad der skal til, for at vi kan få
gang i udviklingen.
9 Biogasområdet har fået et løft med øget
anlægsstøtte og bedre afregningspriser.
Kommer vi til at se et boom af nye anlæg?
@ Der ligger nogle potentialer, som både
fjernvarmeværkerne og landmændene vil
kunne udnytte. Der er nu skabt rammer
for, at biogassen kan spille en mere central
rolle i vores energiforsyning. Vi udnytter
mindre end fem procent af biogassen i dag,
og vi skal op på at udnytte halvdelen. Jeg
synes, fjernvarmeværkerne skal aktivt på
banen. Biogas kan være et godt alternativ
til naturgas, og biogassen er nogle steder til
rådighed nær varmeværkerne. Så jeg synes,
de skal blande sig aktivt i arbejdet med at få
udnyttet biogassen. J
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Min dag

Jesper Skovhus Andersen
53 år · direktør · Ringkøbing Fjernvarmeværk · 17 år i stillingen
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
FOTO: Ringkøbing Fjernvarmeværk

Det første jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at få
en snak med driftspersonalet. Vi mødes kl. 06.45 og taler
om nattens forløb og de kommende dages arbejde.

Hvis jeg skulle lave noget helt andet, ville jeg arbejde
med et eller andet teknisk. Det er her, min baggrund
ligger.

Mit arbejde består i at at få butikken til at fungere bedst
muligt, så borgerne kan få sikker og billig varme med et
højt serviceniveau. Og så skal jeg skabe rammerne for,
at vi er en god arbejdsplads. Den enkelte arbejdsdag er
varieret. Det kan være handel på elmarkedet, håndtering
af CO2-kvoter og energibesparelser, forberedelse af bestyrelsesmøder og alt muligt andet.

En særlig oplevelse var engang jeg besøgte min svigerinde. Jeg spørger henkastet, om de har fjernvarme, og
hun svarer lidt tøvende: ”Vi har bare radiatorer”. Den
historie husker jeg, når vi får opfattelsen af, at fjernvarme står helt centralt. Derudover vil jeg fremhæve to
mærkedage, der har betydet meget, nemlig da vi indviede verdens første brinttankstation og verdens, på det
tidspunkt, næststørste solvarmeanlæg.

Min tætteste kollega er værkets økonomichef og dernæst
driftsleder og ledningsmester. Men jeg snakker med alle
så godt som hver dag.
Jeg er gladest for mit arbejde, når vi lykkes med vores mål
og vores vision. Og når medarbejderne udtrykker glæde
ved deres arbejde. Det bliver jeg også glad af. Derudover
giver det en ekstra glæde, når vi alle har følelsen af at arbejde som et team.
Der er mest pres på, når alle tråde skal samles sidst på
året. Regnskabet skal gøres op, der skal lægges budget og
forberedes generalforsamling. Men der er pressede perioder hele året alt efter, hvad vi har gang i.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi jeg synes,
det er en spændende branche med store fremtidsperspektiver. Jeg tror, fjernvarmen bliver en grundpille i omstillingen til grøn energi. Det er da spændende at være en del
af. Derudover er der er mange varierede udfordringer i
arbejdet.
Jeg kunne godt tænke mig, at min arbejdsdag var mindre
belastende i forhold til bureaukratiske opgaver. Jeg bruger megen tid på ting, der ikke bidrager til nogen synlig
værdiproduktion. Det skal bare klares, og det kan jeg godt
forstå. Men man kan nemt komme til at stå med den ene
fod i spjældet og den anden på en bananskræl, fordi der er
mange regler og krav.
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Jeg kunne godt tænke mig at vi blev skarpere til at
modernisere vores sektor. Vi må ikke hvile på laurbærrene og blive selvfede. Vi har mange udfordringer,
eksempelvis vores tarifsystem, der er ret gammeldags.
Vi må selv se på den slags, ellers gør andre det. Vi skal
forklare folk, at vi er moderne, ikke gammeldags og
tilbagelænede.

ny viden

Dansk Fjernvarmes Vejledning
om Almindelige Bestemmelser
for fjernvarmelevering er opdateret
Tekst: Juridisk konsulent Karen Marie Nygaard, Dansk Fjernvarme kmn@danskfjernvarme.dk

vejledning Dansk Fjernvarme har
netop udsendt en opdateret vejledning om almindelige bestemmelser
for fjernvarmelevering. Den reviderede udgave af vejledningen om
almindelige leveringsbestemmelser
erstatter den hidtil gældende vejledning, der blev udsendt i januar 2006.
I den nye udgave af vejledningen
er der sket en ajourføring af bestemmelserne, primært for at bringe de
almindelige leveringsbestemmelser i
overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes Standardvedtægt, opdateret
i juni 2010, for så vidt angår udtrædelsesbestemmelserne.

Forbrugeraftaleloven ændret
Det skal i den forbindelse nævnes,
at forbrugeraftaleloven blev ændret
den 1. januar 2010, og at der blev indført nye regler for opsigelsesvarsler.
Loven har betydning for alle aftaler,
der indgås fra og med den 1. januar
2010, idet alle forbrugerkontrakter
skal kunne opsiges af forbrugeren
med en måneds varsel til udgangen
af en måned, når der er gået fem
måneder fra aftalens indgåelse. Det
gælder også forbrugeraftaler om
fjernvarmelevering, hvor der ikke er
tilslutningspligt. Reelt betyder det en
bindingsperiode på maksimalt seks
måneder på en aftale om fjernvarmelevering i områder, hvor der ikke er
pålagt tilslutningspligt.
To sæt opsigelsesfrister
I praksis betyder det, at et varmeværk
har to sæt opsigelsesfrister, nemlig
typisk 18 måneder til de forbrugere,
der er tilsluttet før 1.januar 2010 og
en måned til forbrugere tilsluttet
efter 1. januar 2010. Man kan naturligvis vælge at have en fælles opsigelses-

frist på en måned, der gælder for alle.
Endvidere er der udarbejdet velkomstbreve målrettet henholdsvis
lejer og ejer. Baggrunden er, at Dansk
Fjernvarme har fundet det hensigtsmæssigt at præcisere, at der medfølger både rettigheder og pligter, når
man registreres som forbruger på
fjernvarmeværket.
I forbindelse med udarbejdelse af
den reviderede vejledning har sekretariatet drøftet dette med repræsentanter fra Energitilsynets sekretariat
samt fra Ankenævnet på Energiområdet. Det skal samtidig nævnes, at
Energitilsynet fører tilsyn med vejledningerne, jf. varmeforsyningslovens
§ 22 a.

Vejledningen ligger på hjemmesiden
Samtlige afsnit af Dansk Fjernvarmes
Vejledning kan ses på hjemmesiden,
www.danskfjernvarme.dk, under
”Medlemmer”, se under ”Vejledninger”. Her er også en udgave af
Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, hvor ændringerne
er markeret med rødt. Det giver et
hurtigt overblik over ændringerne,
i forhold til den hidtil gældende
vejledning. Denne udgave af vejledningen påregnes at være tilgængelig
på hjemmesiden i ca. et halvt år fra
udsendelsen.
Vi vil på denne baggrund opfordre
medlemsværkerne til at orientere
sig om ændringerne og ved først
kommende lejlighed foretage de
nødvendige ændringer i værkets egne
bestemmelser.
Skulle almindelige bestemmelser
for fjernvarmelevering give anledning
til spørgsmål eller kommentarer, er
man meget velkommen til at kontakte
Dansk Fjernvarmes sekretariat. J

Vejledningerne
Dansk Fjernvarme udgiver aktuelt 12 vejledninger. Vejledningerne er udtryk for kutyme, idet
praksis og forskellige afgørelser
er indarbejdet i dem. Dansk
Fjernvarme anbefaler derfor, at
værkerne som hovedregel følger vejledningerne.
Vejledningerne udarbejdes
af sekretariatet, som ud over
at ajourføre indholdet løbende
vurderer, om der er behov for
nye afsnit mv.
Dansk Fjernvarmes sekretariat sikrer, at vejledningerne er
opdaterede og i overensstemmelse med lovgivningen.
Dansk Fjernvarme udgiver
følgende vejledninger:
ɟɟ Måling af fjernvarmeforbrug
ɟɟ Restancer
ɟɟ Tariffer
ɟɟ Brugerinstallationer
ɟɟ Vedtægter
ɟɟ Almindelige bestemmelser
for fjernvarmelevering
ɟɟ Beregning af fjernvarme
forbrug
ɟɟ Tekniske bestemmelser for
fjernvarmelevering
ɟɟ Vandbehandling og
korrosionsforebyggelse
i fjernvarmesystemer
ɟɟ Forsikringer
ɟɟ Standardkontoplanen
ɟɟ Bedre brugerinstallationer
Vejledningerne kan rekvireres
ved henvendelse til Dansk
Fjernvarmes sekretariat.
Medlemmer kan hente vejledningerne fra foreningens hjemmeside.
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Er varmeforsyningsvirksomheder omfattet
af Årsregnskabsloven?
Tekst: Økonomisk konsulent Birgitte V. Faaborg, Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk

regnskab Det har længe været
diskuteret, om varmeforsyningsvirksomheder er omfattet af Årsregnskabsloven, og om virksomhederne
skal indsende deres årsregnskab til
Erhvervsstyrelsen (tidl. Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen). Nogle varmeforsyningsvirksomheder har ved
fremsendelse af deres årsregnskab til
Erhvervsstyrelsen fået den besked, at
deres regnskaber ikke skulle indsendes. De pågældende er derfor blevet
i tvivl om, hvorvidt det betyder, at de
hermed heller ikke er omfattet af Årsregnskabsloven.
Dansk Fjernvarme har sendt en
forespørgsel til Erhvervsstyrelsen for
at få afklaret ovenstående forhold.
Styrelsen henviste i deres besvarelse
til et brev, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i 2009 sendte til Foreningen
af Statsautoriserede Revisorer, der til
dels havde stillet de samme spørgsmål som Dansk Fjernvarme.
Om fjernvarmeværkers regnskabsaflæggelse er omfattet af
Årsregnskabsloven, og om værkerne
skal indsende deres årsregnskab til
Erhvervsstyrelsen, fremgår dels af bestemmelserne i Årsregnskabsloven og
dels af bestemmelserne i Lov om visse
erhvervsdrivende virksomheder. Besvarelse af spørgsmålene tager derfor
udgangspunkt i disse to love.
Den kommende gennemgang gælder alene for varmevirksomheder, der
er organiseret som andelsselskaber.
Derimod gælder andre bestemmelser
for regnskabsudarbejdelse og offentliggørelse, hvis varmeforsyningen er
kommunalt ejet eller organiseret som
et aktie- eller anpartsselskab.

Er varmeforsyningsvirksomheder
omfattet?
Varmeforsyningsvirksomheder, der
er organiseret som et andelsselskab,
er omfattet af Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder (LEV) (Lovbe26

Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2012

kendtgørelse nr. 651 af 15/06/2006). I
den forbindelse er det efter Erhvervsstyrelsens opfattelse uden betydning, at virksomhederne ikke har til
formål at generere overskud. De pågældende virksomheder er omfattet
af LEV ud fra en betragtning om, at de
har til formål at fremme deltagernes
økonomiske interesser gennem erhvervsdrift.
Visse bestemmelser i LEV gælder
imidlertid ikke for varmeforsyningsvirksomheder i henhold til § 3
i Bekendtgørelse om undtagelse af
visse virksomheder fra lov om visse
erhvervsdrivende virksomheder (Bekendtgørelse nr. 1022 af 11/10/2006),
også kaldet undtagelsesbekendtgørelsen. Heraf følger, at erhvervsdrivende virksomheder med begrænset
ansvar, der er omfattet af lov om varmeforsyning, kun er omfattet af kapitel 1, 2 og 7 i LEV, hvis virksomhedens
årsregnskaber og vedtægter samtidig
er offentligt tilgængelige.
Når en virksomhed er omfattet
af LEV, er den også automatisk omfattet af Årsregnskabsloven (ÅRL),
uanset om virksomheden helt eller delvis er undtaget fra kravene i
LEV. Dette følger af ÅRL § 1, stk. 2.
Varmeforsyningsvirksomheder skal
derfor aflægge en årsrapport efter
bestemmelserne i ÅRL, med mindre
virksomheden er untaget efter §§ 3
og 4 i samme lov.
Erhvervsstyrelsen har i deres brev
til FSR fra 2009 præciseret, at de er af
den opfattelse, at varmeforsyningsvirksomheders regnskabsaflæggelse
altid vil være omfattet af ÅRL, også
selv om virksomhederne er omfattet af
undtagelsesbestemmelserne i ÅRL § 4.
Af brevet til FSR fremgår:
”Anvendelsen af § 3 i bekendtgørelse
nr. 1022 af 11. oktober 2006 om undtagelse af visse virksomheder fra LEV
forudsætter, at virksomhedernes årsregnskaber er offentligt tilgængelige.

Undtagelsesbekendtgørelsen stiller altså krav om udarbejdelse af et
årsregnskab, hvilket er et veldefineret
dokument i årsregnskabsloven og en
væsentlig bestanddel i årsrapporten.
Der kan således efter styrelsens opfattelse ikke siges at være tale om et
dokument, der fremstår og benævnes
på en sådan måde, at brugeren ikke
er i tvivl om, at der ikke er tale om et
regnskabsdokument udarbejdet efter
årsregnskabslovens bestemmelser.
Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at anvendelse af § 3
i den nævnte bekendtgørelse medfører, at det krævede offentliggjorte
årsregnskab i det mindste skal følge
kravene til regnskabsklasse A.”
Dansk Fjernvarme har af og til hørt
den påstand fra nogle revisorer, at
en varmevirksomhed omfattet af
regnskabsklasse A kan undlade at
aflægge et regnskab efter ÅRL. Dette
begrundes med, at det for disse
virksomheder er frivilligt, om der
aflægges en årsrapport. Af ÅRL § 3,
stk. 2 fremgår nemlig, at vælger en af
loven omfattet virksomhed, som ikke
er forpligtet til at aflægge årsrapport efter stk. 1, frivilligt at aflægge
en årsrapport, der ikke udelukkende
anvendes til virksomhedens eget
brug, skal den i det mindste følge
reglerne for regnskabsklasse A, jf. § 7,
stk. 1, nr. 1. Med henvisning til svaret
fra Erhvervsstyrelsen holder denne
påstand imidlertid ikke. Varmeforsyningsvirksomheder er kun omfattet
af undtagelsesbekendtgørelsen til
LEV, såfremt deres regnskaber er
offentligt tilgængelige, og med henvisning hertil betyder dette alt andet
lige, at små varmeforsyningsvirksomheder skal aflægge årsrapporter
efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse A.
Kun hvor et offentligt tilgængeligt
regnskab har en sådan form og ind-
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hold, at det ikke kan forveksles med
en årsrapport, kan man undlade at
bruge årsregnskabslovens bestemmelser. Dette vil ikke være tilfældet
med de årsregnskaber, som varmeforsyningsvirksomheder aflægger og
offentliggør på deres hjemmesider
mv. I den forbindelse er det heller
ikke tilstrækkeligt, at der af ledelsespåtegningen på regnskabet anføres,
at regnskabet alene skal anvendes til
varmeforsyningens eget brug.
Erhvervsstyrelsen har i brevet til
FSR ligeledes påpeget, at selv om varmeforsyningsvirksomheder er underlagt særlige regnskabsbestemmelser
ifølge varmeforsyningsloven, kan
disse krav ikke betragtes som særregler, der træder i stedet for årsregnskabslovens bestemmelser. Dette
skyldes, at årsregnskabsloven bygger
på et krav om et driftsøkonomisk
regnskab, der skal kunne anvendes
af en bred gruppe af regnskabsbrugere, mens varmeforsyningslovens

bestemmelser udelukkende tilgodeser en mere snæver brugergruppes behov for et regnskab, der skal
tilgodese et helt bestemt formål. For
varmevirksomheder er dette kravet
om opfyldelse af ”hvile-i-sig-selvprincippet”.

Registrering og indsendelse af
årsregnskab/årsrapport
Selv om varmeforsyningsvirksom
heder, der drives som andelssel
skaber, er underlagt kravene i ÅRL,
når de skal udarbejde deres årsregnskab, er de ikke omfattet af registreringspligten til Erhvervsstyrelsen.
Dette følger af Undtagelsesbekendtgørelsen, som fritager varmevirksomheder fra at skulle anmeldes til registrering hos Erhvervsstyrelsen, hvis
årsregnskaberne og vedtægterne er
offentligt tilgængelige. Som en konsekvens heraf skal de pågældende virksomheder heller ikke indsende deres
årsregnskaber til Styrelsen.

Erhvervsstyrelsen begrunder dette
med, at det ikke vil være muligt at
tilknytte det fremsendte årsregnskab
til nogen virksomhed, idet varmevirksomheder som sagt ikke er registreret. Desuden skal de pågældende
forsyningsvirksomheder også selv
offentliggøre deres årsregnskaber i
henhold til undtagelsesbekendtgørelsen. I modsat fald vil virksomheden være fuldt ud omfattet af LEV, og
dermed også af registreringskravene
i kapitel 3.
De varmevirksomheder, der er
organiseret som andelsselskaber, og
som offentliggør deres vedtægter
og årsregnskaber, skal således IKKE
fremsende deres årsregnskaber til
Erhvervsstyrelsen. Det skal pointeres, at de her omtalte regler ikke
gælder for varmeværker organiseret
som aktie- eller anpartsselskaber
eller for kommunalt ejede værker,
idet disse varmeværker er underlagt
andre regelsæt. 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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Distributionsgruppen fik et positivt indtryk af Isoplus’ fabrik i Østrig. Fra venstre ses Karsten Randrup, Verdo, Mogens H. Nielsen,
Dansk Fjernvarme, Torkild Kjærsgaard, Skanderborg Fjernvarme, Astrid Birnbaum, KE, Nils-Aage Gregersen, Aalborg Forsyning,
Varme og Jørgen Eigaard, VEKS.

Distributionsgruppen på
besøg hos Isoplus i Østrig
Kontrolbesøg på Isoplus’ fabrik i Østrig
viste, at virksomheden arbejder bevidst med
kvalitetssikring og kvalitet i leveringen.
Tekst: Teknisk konsulent Mogens H. Nielsen, Dansk Fjernvarme mhn@danskfjernvarme.dk
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fjernvarmerør Distributionsgruppen
under Dansk Fjernvarme gennemfører hvert år test af præisolerede fjernvarmerør for at holde leverandørerne
fast på, at de materialeværdier, der
bliver oplyst om produkterne, rent
faktisk også bliver leveret.
Samtidig gennemfører Distributionsgruppen hvert år en form for
audit, kvalitetstjek, på enkelte produktionssteder. I dette forår har gruppen valgt at kaste et nærmere blik på
Isoplus´ fabrik i Hohenberg i Østrig.

Omstilling til konti-proces
Distributionsgruppen besøgte senest
fabrikken i 2007, hvor man var i gang
med omstilling af produktionen til
konti-proces. Dengang foregik fabrikationen af de præisolerede rør for de
fleksible rørs vedkommende på konti
produktionslinjer og for lige rørs
vedkommende ved en traditionel produktionsmetode. Så selv om Distributionsgruppen også besøgte Isoplus i
Østrig for fem år siden, var der store
forventninger til at gense fabrikken.
Før et fabriksbesøg giver Distributionsgruppen fabrikken besked om,
Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2012

hvilke forventninger gruppen har til
besøget. For det første vil vi gerne
høre om fabrikkens kvalitetssystem
og om, hvad fabrikken gør for at fastholde og forbedre den kvalitet, som
bliver produceret. For det andet lægger gruppen vægt på at få mulighed
for at teste kvalitetssystemet. Det
sker ved at udtage en eller flere af de
producerede komponenter for at gennemgå og få forevist de kvalitetsdokumenter, der ligger bag, når det gælder
stål- og PEH-svejseprocedurer, certifikater, kontroller, sporbarhed mm.

Gennemgang af kvalitetssystem
Som indledning til besøget fik Distributionsgruppen derfor en grundig
gennemgang af Isoplus´ kvalitetssystem, herunder hvilke procedurer
og kontroller, der arbejdes efter i
fabrikken, og hvordan dette udmønter sig. Efter denne gennemgang blev
der fundet en ordreseddel frem på
materialer, der allerede var leveret
til Danmark via Isoplus i Middelfart.
På nogle af de præisolerede formstykker blev den dokumentation,
der var arkiveret i fabrikkens filer,

fremvist på forlangende. Denne gennemgang viste, at Isoplus har styr på
dokumenterne, og at de procedurer,
som fabrikken siger, de gennemfører,
rent faktisk var blevet gennemført på
produkterne. Det var meget tilfredsstillende at se.

Bedre laboratoriefaciliteter
Efter gennemgangen af kvalitetssikringen og en generel orientering
om fabrikken, blev det tid til en rundvisning på fabrikken. Set i forhold til
gruppens besøg i 2007 var det tydeligt, at der er sket en positiv forbedring af produktionsfaciliteterne. Det
var en særlig stor fornøjelse at se laboratoriefaciliteterne, som er blevet
væsentlig udvidet de seneste fem år.
En udvidelse, som blandt andet er sat
i værk for at kunne sikre kvaliteten
gennem produktionen.
Mødet sluttede af med, at repræsentanter for Isoplus i Danmark gennemgik de ekstra kontroller, der er
indført i den danske del af Isoplus, for
at man herfra kan sikre sig, at de materialer der bliver leveret på danske
byggepladser, har en kvalitet, som
man vil stå inde for.
Alt i alt et spændende besøg hos
en af vore leverandører, som helt
klart arbejder bevidst med kvalitetssikring og kvalitet i levering. J

NYHEDSBREV | Juni 2012
Årsmøde august 2012
Så nærmer tiden sig for årsmøde 2012, der i år løber af stablen d. 29. og 30. august på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi starter som sædvanlig årsmødet efter generalforsamling i DFF-EDB A.m.b.a. Onsdag
aften causerer Karen Marie Lillelund over emnet kommunikation med humor. Torsdag præsenterer
vi nye tiltag med blandt andet hosting, nyt CMS-system, mobile enheder og app med mere. Det
endelige program kommer senere på vores hjemmeside.
Vi sætter mere fokus på kvalitet
Paletten og funktionerne i vores produkter er ved at være stor og kompleks, og vi har derfor valgt
at fokusere endnu mere på kvalitet og sikkerhed. Derfor har vi ansat Lars Lilleør, der skal fokusere
på både automatisk og bemandet tests og kvalitetssikring af vores produkter. Med den indsats
forventer vi endnu større sikkerhed og kvalitet i vores produkter.
Vi starter udvikling af apps
Smartphones og tablets er ved at være et udbredt redskab hos alle. Med smartphones og tablets
følger apps. Vi har nedsat en lille gruppe af interesserede værker, der har hjulpet os med at fastsætte
indholdet i første version af en app til værkernes forbrugere. Vi arbejder på, at kunne tilbyde apps
til værkets forbrugere, apps til værkets medarbejdere, samt en helt ny model for netaflæsning/forbrugerinfo på Internettet.
Tak for jeres deltagelse i brugermøderne 2012
Vi har haft en masse gode dage og god tilslutning til ni regionale brugermøder rundt i landet. Der
har været en god debat, og vi har fået mange nye og gode ønsker med hjem, som vi arbejder videre
med. Vi glæder os allerede til at se jer igen næste år.
IT-tjek
DFF-EDB tilbyder et IT-tjek, hvor vi kommer på besøg på værket og gennemgår værkets IT. Vi kommer ca. hvert andet år på de værker, der har vores programmer. I øjeblikket besøger vi det midtjyske
område. For værker der ikke har vores programmer, præsenterer vi gerne vores produkter.
Vi er her også i sommerferien
Vi nærmer os sommerferien og som altid, er vi bemandet hele sommeren i større eller mindre grad.
Der vil altid være en i supporten, så skulle der opstå spørgsmål, så vil vi som altid gøre vores bedste
for at hjælpe dig.

din naturlige samarbejdspartner
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Fjernvarmeblomsten
– mærkning af fjernvarmeværker
Europæisk mærkningsordning giver muligheder for at promovere grønne og
effektive fjernvarmeværker. Projekt undersøger i øjeblikket, om tiden er inde
til en mærkningsordning af fjernvarme i Danmark.

Mærkningsgrundlag
På den baggrund startede EU-projektet, ”Ecoheat4Cities”, i sommeren
2010. Projektet går ud på at lave et
mærke og et mærkningsgrundlag, der
kan bruges til vurdering af den fjernvarme, der leveres fra det enkelte
fjernvarmesystem. Resultatet er en
mærkningsordning, hvor et fjernvarmesystem mærkes ud fra kriterierne:
Primær energifaktor, CO2-udledning
og andel af vedvarende energi.
Ordningen har en mærkningsskala
fra 1-7 svarende til mærkningen af
eksempelvis ejendomme, hårde hvidevarer og biler. For disse produkter
gives karakterer mellem A og G, hvor
A svarer til den mest energieffektive
– for fjernvarmen er der valgt en anden indikator, nemlig en syvbladet
blomst, hvor antallet af farvede blade
viser, hvor godt værket klarer sig på
skalaen; jo flere farvede blade blomsten har, jo bedre. Et eksempel på
mærket ses på figur 1.
Mærkning på flere niveauer
Det siger næsten sig selv, at arbejdet
med at opbygge en sådan mærkningsordning på europæisk plan er
en stor udfordring, dels fordi sam-
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menligningsgrundlaget nødvendigvis
må tage hensyn til nationale forhold,
dels fordi der blandt projektpartnerne er mange meninger om, hvordan opgaven gribes an og løses. En
stor del af diskussionen i projektgruppen har derfor gået på anvendelsen
og størrelsen af primære energifaktorer samt allokeringsmetoder for el og
varme ved kraftvarmeproduktion.
Løsningen er en ordning, hvor
man kan mærke på flere niveauer
(Tiers). Niveau 1 (Tier 1) er et overordnet europæisk niveau, med fast
definerede primærenergifaktorer
og CO2-faktorer. Niveau 2 (Tier 2) er

et nationalt niveau, hvor man kan
definere nationale værdier, der er i
overensstemmelse med praksis i det
enkelte land.
Der er desuden udviklet en metode baseret på standarden, DS/EN
15603 ”Bygningers energieffektivitet
– Samlet energiforbrug og definition
af energiklasser”, der gør det muligt
at sammenligne mærkningsklasserne på tværs af landegrænserne. En
vejledning til mærkningsgrundlaget
kan findes på projektets hjemmeside,
hvor du også kan tilmelde dig projektets nyhedsbrev.
Med en mærkning af fjernvarmen

GREEN HEATING PERFORMANCE

Company

0,8

467 kg/MWh

14 %

Primary Energy Factor

CO2-emission

Renewability

05/2012 until 05/2015
REF. EU-00001

RE : Adit hicil maximax imilit pra solo quisi dipsandus

Tekst: Projektleder Niels Winther, Teknologisk Institut nwhn@teknologisk.dk
og seniorkonsulent Christian Holm Christiansen, Teknologisk Institut cnc@teknologisk.dk

mærkning I Europa er der stor politisk interesse for at udbrede og synliggøre fjernvarmen som et middel
til at opnå større energieffektivitet,
lavere CO2-udledning og større andel
af vedvarende energi i energiforsyningen i overensstemmelse med EU’s
20-20-20 mål. I Danmark har vi også de
senere år set mange initiativer, der er
med til at gøre fjernvarmen grønnere,
for eksempel opførelse af solvarmeanlæg på de decentrale værker samt
en række kommuners ambitiøse mål
om at reducere CO2-udledningen.

Figur 1: I mærkningsordningen for fjernvarme viser antallet af farvede blade på blomsten, hvor godt værket klarer sig på skalaen; jo flere blade blomsten har, jo bedre.
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kan forskellige forbedringstiltag
i det enkelte fjernvarmesystem
synliggøres. Mærket kan desuden
bruges til at dokumentere fjernvarmens energieffektivitet og CO2udledning over for kunder, der har
fokus på dette. Endelig kan mærkningen bruges ved sammenligning
med andre teknologier.

Hvad skal der ske nu?
En af Teknologisk Instituts opgaver
i projektet er at teste mærkningsgrundlaget på en række danske
fjernvarmesystemer. De to første,
vi har kigget på, er systemerne i
Aalborg og Hou, men i den kommende tid skal vi se på yderligere
4-6 fjernvarmeværker. Hvis du er
interesseret i at få testmærket dit
fjernvarmesystem eller høre mere,
er du velkommen til at henvende
dig til en af artiklens forfattere.

Projektet slutter med udgangen
af året, og indtil da er det vores
opgave at undersøge, om tiden er
inde til en mærkningsordning for
fjernvarme i Danmark. Et grundlag
er ved at være på plads, og der er
mulighed for at tilrette det til specifikke danske forhold.
Vi er i dialog med Dansk Fjernvarme, men vil også rette henvendelse til konkrete værker og kommuner samt andre interessenter
for at skabe opmærksomhed om
mærket og få feedback.
Mærkningsordningen bliver
forankret i den europæiske fjernvarmeorganisation, Euroheat &
Power, men skal først og fremmest
organiseres lokalt. Den proces er
langt fremme i Sverige og Tyskland, og vi ser frem til at finde ud
af, om der også er grobund for det
i Danmark. J

Ecoheat4cities
Projekt: Ecoheat4cities under IEE-programmet, www.ecoheat4cities.eu
Deltagere: Euroheat & Power (E&P,
Belgien), Teknologisk Institut (TI, Danmark), Svensk Fjärrvärme (SF, Sverige),
Arbeitsgemeinschaft für Wärme und
Heizkraftwirtschaft (AGFW, Tyskland),
Building Research Establishment
(BRE, England), Delft University of
Technology (TUD, Holland) og Lietuvos
Energetikos Institutas (LEI, Litauen).
Projektperiode: Fra juni 2010 frem til
december 2012
Nyhedsbrev: Tilmeld dig på
projektets hjemmeside,
www.ecoheat4cities.eu
Kontakt: Niels Winther: +45 72 20 12
08, nwhn@teknologisk.dk; Christian
Holm Christiansen: + 45 72 20 24 24,
cnc@teknologisk.dk

LAV-TEMPERATUR-ANLÆG
Se mere på www.cowi.dk
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Tæt på gennembrud
for store varmelagre
Varmelagre på 100.000 m3 kan blive en naturlig del af større fjernvarme
systemer. Pladsen oven på lageret kan udnyttes til parkeringspladser og
sportsaktiviteter i byområder og til solvarmeanlæg i landzoner.
Tekst: Chefkonsulent Jørgen Hvid, Rambøll jhv@ramboll.com

lagring Store varmelagre kan inden
for en overskuelig årrække blive en
helt normal del af større fjernvarmesystemer. Lagre på 100.000 m3 eller
mere vil kunne indpasses i forbindelse med parkeringspladser, sportspladser eller arealer i tilknytning til
større vej- og baneanlæg. Eller de vil
kunne etableres i jorden under større
solvarmeanlæg. Det er de opløftende
foreløbige konklusioner på en undersøgelse støttet af Dansk Fjernvarmes
F&U-Konto. Projektet beskæftiger sig
særligt med design af lågkonstruktionen, som er af stor betydning for teknologiens anvendelse og rentabilitet.
Hen over de sidste par årtier har
en række forsøg med store bassinvarmelagre vist, at det er muligt at
lagre varme fra f.eks. solen gennem
adskillige måneder med et begrænset
tab af energi.
Denne teknologi har fået fornyet
og styrket interesse i den senere tid,
og flere fjernvarmeselskaber står på
spring for at etablere nye store bassinvarmelagre.

Der er to årsager til den nye interesse:
1. Varme fra store solvarmeanlæg er
blevet mere konkurrencedygtig
over for fossilt fremstillet varme.
Da solen skinner mest om sommeren, hvor varmebehovet er mindst,
er der behov for at kunne oplagre
solvarme fra sommer til efterår/
vinter. Selv med denne ekstra
investering kan solvarme være et
konkurrencedygtigt alternativ til
fossil fjernvarme. Også affaldsforbrændingsanlæggene kan have
overskudsvarme om sommeren,
som ikke kan afsættes i fjernvarmesystemerne.
2. I takt med at vindenergi udgør
en større og større andel af elforsyningen – fra de nuværende
20 % til 50 % i 2020 – er der et
stigende behov for at gøre vores
32
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elsystem mere fleksibelt. Et centralt element i denne omstilling
er, at kraftvarmeværkerne skal
kunne styres efter behovet i elsystemet frem for som nu efter
varmesystemet. Denne omstilling
kræver, at der etableres store
varmelagre, som kan oplagre
overskudsvarme fra perioder med
høje elpriser til perioder med lave
elpriser, hvor kraftvarmeværkerne
vil stå stille. Lageret vil endvidere
kunne spille sammen med større
varmepumper, som vil kunne
producere varme, når elprisen er
lav. Vi vil i det følgende benævne
denne type lager ”systemlager”.
De to formål er grundlæggende forskellige: Solvarmelageret vil typisk
være lokaliseret uden for bymæssig bebyggelse, hvor der kan findes
plads til et stort solvarmeanlæg. Hvis
området er beliggende i landzone er
grundværdien lav, og det er ikke af
væsentlig værdi at udnytte arealet,
som lageret optager, til andre formål.
Lageret vil i princippet kun oplades

Randkonstruktion
Kunststofgræs

Jord

en gang om året – hen over sommeren – og aflades en gang om året. Det
betyder, at overføringskapaciteten
kan være relativt begrænset i forhold
til lagerets størrelse.
Systemlageret, som indgår som
element i et fleksibelt elsystem, vil
typisk skulle lokaliseres tættest muligt på varmetransmissionssystemet,
eller i tilknytning til større distributionsledninger, hvor kapaciteten
er tilstrækkelig til at overføre den
fornødne kapacitet til og fra lageret
således, at al overskudsvarme fra
kraftvarmeværkerne kan absorberes.
Systemlageret vil derfor ofte med fordel kunne placeres i byzone, hvor der
pga. de højere grundpriser vil være et
ønske om at kunne udnytte lagerets
areal til andre formål, så som sportsareal, parkeringsplads og andet.
De to forskellige funktioner kan,
hvor forholdene tillader det, med fordel integreres i samme lager. Lageret
vil kunne anvendes som sæsonlager
for solvarme eller affaldsvarme i sommerperioden. I denne periode er vindressourcen begrænset, og behovet

Betondæk
PUR-skum

Vand
Jord

Jord
Figur 1: For at holde prisen på lågkonstruktionen nede, arbejdes der med et system,
som udnytter vandets bæreevne mest muligt. Konstruktionens væsentligste opgave
er dermed ikke at bære den last, den påtrykkes, men at fordele lasten over et tilstrækkeligt stort område til, at vandets opdrift kan bære lasten.
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Belægning = 50 mm
Betondæk t = 120 mm

PUR-skum t = 700 mm

Vand

Figur 2: Tværsnit af et låg, som er designet til at bære en maksimal nyttelast på
300 kg/m2.

for systemlager er derfor mindre. Når
varmebehovet sidst på sommeren
igen overstiger produktionen fra solvarme og affaldskraftvarme, og lageret igen kan aflades, vil lageret kunne
anvendes som systemlager helt frem
til næste års sommer.

Modulær lågkonstruktion
Til forskel fra tidligere forsøg med
bassinvarmelagre foreslår vi, at
låget konstrueres i store moduler,
som samles på stedet. Det har flere
fordele: Det giver mulighed for en industrialisering af produktionen, med
de fordele, der følger i form af effektivitet og kvalitet. Desuden forbedrer
det mulighederne for reparation af
låget, idet defekte moduler vil kunne
tages op og repareres eller erstattes
af nye.
En bærende lågkonstruktion
Store bassinvarmelagre optager i sagens natur meget areal. Det er af mindre betydning i mindre provinsbyer,
hvor bassinvarmelagre ofte vil kunne
placeres i landzone, hvor jordpriserne
er relativt lave. I bymæssig bebyggelse kan grundprisen derimod godt
nå op over 5000 kr/m2. Det er derfor
af afgørende betydning for teknologiens anvendelse i byområder, at
låget udformes således at det kan
anvendes til relevante formål, f.eks.
parkering, sportsaktiviteter eller andet. Projektet har derfor haft særlig
fokus på at undersøge muligheden
for dette.
For at holde prisen på lågkonstruktionen nede, har vi arbejdet med et

system, som udnytter vandets bæreevne mest muligt. Konstruktionens
væsentligste opgave er dermed ikke
at bære den last, den påtrykkes, men
at fordele lasten over et tilstrækkelig
stort område til, at vandets opdrift
kan bære lasten. Opdriften tilvejebringes af isoleringsmaterialet, således at jo større dimensionerende last,
desto tykkere isolering er påkrævet.
Princippet er vist i figur 1.
Modulerne foreslås opbygget som
vist i figur 2, der viser et tværsnit af
et låg, som er designet til at bære en
maksimal nyttelast på 300 kg/m2. Lasten fordeles via et betondæk med en
tykkelse på 120 mm, som bæres oppe
af et isoleringslag på 700 mm. Isoleringen afskilles fra vandet med en
liner. Konstruktionen afsluttes evt.
med en belægning, f.eks. kunstgræs,
gummiasfalt eller andet.
Låget foreslås konstrueret i
moduler a f.eks. 6x6 meter (figur 3).
Modulerne samles med et fer og notsystem, som sikrer, at uens belastninger af modulerne udlignes. Konstruktionen holdes sammen ved hjælp af
forspændingskabler, som skitseret på
nedenstående figur.
Varmelagre lokaliseret i landzone
vil ikke nødvendigvis skulle bære
store laster, men det kan være relevant at kunne placere solfangere på
låget, idet lasten fra
solfangermoduler
udgør mindre end 10
kg/m2 i gennemsnit. I
fastgøringspunkterne
kan lasten dog være
Modul
betydelig, især under
stærk vindpåvirkning,
og konstruktionen
skal derfor designes
Modul
til at fordele disse
punktlaster.
Denne type låg kan
Modul
med fordel udføres
uden betondæk. Lågkonstruktionen afsluttes opadtil af en liner,
Modul
f.eks. polyurea. Der
indstøbes profiljern
på tværs af modulerne
Modul
til fastgørelse af solfangermodulerne og
til fordeling af lasten.
For lågmoduler,
som kun skal bære
lette laster som f.eks.
solfangermoduler, er
den optimale isole-

ringstykkelse bestemt af prisen på
varme og ligger i størrelsesordenen
250 mm.

Håndtering af regnvand
For meget store lagre udgør regnvandshåndtering en særlig udfordring, dels fordi regnvandet risikerer
at samles i et område, som vi kender
det fra en teltdug, dels vil det være
vanskeligt at hindre regnvand i at sive
ned i samlingerne mellem modulerne.
Vi foreslår en kombination af to
principper: tilbageholdelse af regnvand med efterfølgende fordampning,
og bortledning af regnvandet til bunden eller under bunden af lageret. Tilbageholdelse kan etableres i kunstigt
græs, ”grønt tag” kombineret med en
flydende-tag konstruktion, som tilbageholder vandet, indtil vandstanden
har nået et vist niveau. Regnvand, som
ikke på denne måde kan tilbageholdes, ledes gennem nedløb ned til bunden, eller gennem bundmembranen.
På denne måde kan varmetabet som
følge af opvarmning af regnvand begrænses til i størrelsesordenen 20% af
varmetabet gennem isoleringen.
Materialevalg
En væsentlig del af projektet har været at finde materialer, som egner sig
til formålet.

Forspændingskabel

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Modul

Figur 3: Når låget konstrueres i moduler a f.eks. 6x6 m,
kan det produceres industrielt. Samtidig bliver eventuelle reparationer nemmere, idet defekte moduler kan
tages op og repareres eller erstattes af nye.
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Linermaterialet er en særlig kritisk
komponent. De hidtil anvendte PEtype membraner har, trods deres
mange fordele, den væsentlige
ulempe, at de nedbrydes over tid ved
udsættelse for temperaturer over 85˚
C. Denne begrænsning har direkte
betydning for lagerets kapacitet og
dets anvendelighed i højtemperatur
fjernvarmesystemer. Vi fandt frem til
en særlig type PE membran leveret af
et tjekkisk firma med en garanteret
holdbarhed på 20 år ved temperaturer op til 93˚ C. Materialet har i øvrigt
de samme egenskaber, som traditionelle PEHD geomembraner, ligesom
prisen ligger på samme niveau.
Blandt isoleringsmaterialerne
fremstår polyuretanskum som et
særlig velegnet produkt. Det er
grundigt gennemprøvet i fjernvarme
sammenhæng og udmærker sig ved

en række betydelige fordele: Temperaturbestandigt selv ved temperaturer over 100˚ C; meget begrænset
fugtabsorption, god mekanisk stabilitet og høj isoleringsevne. Hvad isoleringsevnen angår, skal man dog være
opmærksom på, at denne reduceres
med tiden som følge af, at opskumningsmidlet med tiden erstattes af
atmosfærisk luft gennem diffusion.

Økonomi
Foreløbige estimater af omkostningerne indikerer, at et ikke-bærende
(selvbærende) låg kan etableres til en
pris på ca. 1.000 kr/m2. Hvis låget skal
kunne bære en nyttelast på 300 kg/
m2, koster det ca. 2.300 kr/m2.
Som et konkret eksempel er der
regnet på priser og værdi af etablering af et varmelager i Nordhavnen.
Lageret tænkes udført i et eksiste-

rende bassin, og det tænkes desuden
koblet til Østerbros fjernvarmesystem med en 200 MW ledning. Investeringsomkostningerne skønnes at
andrage ca. 100 mio. kr. for et selvbærende låg og ca. 160 mio. kr. for et
lastbærende låg.
En simpel simulering af værdien af
lagerets drift viser, at et lager i Nordhavnen på 400.000 m3 vil kunne skabe
en merværdi på ca. 20 mio. kr./år. Investeringsomkostningernes fordeling
er vist i figur 4.
Foruden investeringen i selve
lageret skal der etableres en fjernvarmeledning mellem lager og fjernvarmenet. Den skønnes at koste ca. 100
mio. kr. Et lager med selvbærende låg
kan således tilbagebetales på ca. 10
år. Såfremt låget udføres som lastbærende stiger tilbagebetalingstiden til
13 år. J

Investeringsomkostninger, Nordhavnslager
180

Øvrige
Ind-udtag

160

Låg inkl. dræn
Bindmembran

140

Grundvandssænkning

Mio. kr.

120
100
80
60
Figur 4: Ved etablering af et
varmelager i et eksisterende
bassin i Nordhavnen skønnes
investeringsomkostningerne
at være på ca. 100 mio. kr. for
et selvbærende låg og ca. 160
mio. kr. for et lastbærende låg.

40
20
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Selvbærende låg

Lastbærende låg

Tilmeld dig vores NYHedsBreve på

www.danskfjernvarme.dk
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Halm er stadig en fordel
Halm er et miljøvenligt og CO2-neutralt
brændsel.
Halm er fortsat det billigste brændsel.
Kondenserende drift af halmvarmeanlæg er
nu også en mulighed.
Vil du vide mere så kontakt os på
tlf. 76 30 80 00

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

www.dfp.dk

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

www.dongenergy.dk

6011_fjernvarme 166x85.indd 1

20-10-2011 09:44:08

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

DØGNVAGT 75 22 11 00
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Starten til
Varmeplan Europa
Heat Roadmap Europe er den europæiske fjernvarmesektors forsøg på at få
sat fjernvarme på dagsordenen på samme måde som Varmeplan Danmark
gjorde det herhjemme.
Tekst: International chef Birger Lauersen, Dansk Fjernvarme bl@danskfjernvarme.dk

Som bekendt har fjernvarmesektoren i Danmark haft stor
succes med Varmeplan Danmark og
opdateringen af den i 2010. Planerne
har været med til igen at sætte fjernvarmen på dagsordenen, efter at den
igennem nogle år var trængt i baggrunden af andre bud på fremtidens
energiforsyning. Planerne var med
til at bibringe debatten noget mere
realisme.
Erfaringerne med disse to varmeplaner var inspiration for beslutningen i Euroheat & Power om at gøre
øvelsen på europæisk plan, og var
også baggrunden for, at fjervarmeforeningerne i flere lande gav tilsagn
om at støtte økonomisk. Der er det
samme – eller måske endda større
– behov for at bringe noget realitet
ind i den politiske debat om Europas
energifremtid. Debatten handler bl.a.
om, hvordan Europa skal opvarmes i
fremtiden.
varmeplan

Fjernvarmen kan bidrage
Euroheat & Power arbejder målrettet på at få gjort opmærksom på,
hvordan fjernvarmen kan medvirke
til at løse de klima- og energipolitiske
udfordringer og opfylde de energipolitiske målsætninger på den billigste
og mest effektive måde. De senere
år er der udarbejdet projekter, som
har klarlagt nogle af de gode forudsætninger, der er for fjernvarmen i
Europa. Der er masser af overskudsvarme, der er endnu mere vedvarende
energi til rådighed osv. Det var logisk
for Euroheat & Power at bede nogle
af de personer, der stod bag disse
projekter, om at samarbejde med
nogle af personerne bag Varmeplan
36
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Danmark, om at give et bud, på hvad
fjernvarmen kan gøre for Europa.
Under ledelse af professorerne,
Henrik Lund fra Aalborg Universitet og Sven Werner fra Halmstad
Universitet, har et team over nogle
måneder arbejdet intenst for at
udarbejde Heat Roadmap Europe.
Det er et forstudie, for debatten om
fremtidens energiforsyning er netop
nu meget aktuel på grund af et udspil
fra EU-kommissionen, kaldet Energy
Roadmap 2050. De udspil diskuteres
netop nu, og der var hastende brug
for et indspil om varmen, som totalt
overses. Tanken er inden for den nærmeste tid at udvikle et fuldt projekt.
Metoden i Heat Roadmap Europe
er at kombinere en model af det europæiske energisystem – time for time –
med en kortlægning af lokale forhold
som varmetæthed, tilstedeværelse
af overskudsvarmeproducenter, VE
osv. Modellen anvendes så både på
det eksisterende energisystem og
på referencesystemer i hhv. 2030 og
2050, som de anvendes i det ovenfor
omtalte Energy Roadmap 2050 fra EUkommissionen. Hvad vil der ske, hvis
fjernvarmens nuværende markedsandel på anslået 12 %, er 30 % i 2030
og 50 % i 2050? Hvilke konsekvenser
ville der være for energisystemet,
hvad ville det koste, og hvad ville
beskæftigelseseffekten være?

Store fordele
Den første konklusion fra studiet
er, at mere fjernvarme i Europa vil
reducere omkostningerne ved energiforsyningen markant, idet lokalt
genbrug af varme og anvendelse af
VE vil reducere dyr energiimport.

Reduktionen i opvarmningssektoren
anslås forsigtigt til omkring 105 mia.
kroner på europæisk plan, når man
sammenligner med Energy Roadmap
2050. Det svarer til en reduktion på
ca. 11 %. Den samfundsøkonomiske
tilbagebetalingstid på fjernvarmerør,
man lægger I jorden, anslås til 2-3 år,
hvis de fyldes med overskudsvarme.
Herudover er der betalingsbalancefordele og CO2-reduktioner, som imidlertid ikke er værdisat.
Denne første konklusion giver anledning til den næste, som er at reduceret anvendelse af primær energi til
opvarmning giver anledning til reducerede emissioner af CO2 og forøget
energiforsyningssikkerhed.
Den tredje konklusion handler om beskæftigelsen. De store
investeringer i opsamling af overskudsvarme, produktion af VE-varme
og udbygning af varmenetværk anslås til minimum 8-9 millioner mandår
over de 40 år frem til 2050.
Herudover er der fordele i form
af forbedret fleksibilitet i elsystemet ved fjernvarmens udnyttelse af
overskydende elproduktion (vind, sol
m.m.) og backupmuligheden fra kraftvarme tilknyttet fjernvarme. Som
vi også kender det herhjemmefra.
Denne fordel er ikke forsøgt kvantificeret energimæssigt eller økonomisk.
Rapporten påpeger også behovet
for, at energiplanlægningen i højere
grad baseres på lokale forhold. Traditionelt arbejder samfund med beslutningsgrundlag for energiområdet
med udgangspunkt i det kendte og
i stor, national skala. Elektricitet er
tilgængelig alle steder, og det samme
er i stort omfang gas, så de ses som

Heat Roadmap
Europe
Heat Roadmap Europe er
det første forstudie omkring muligheden for og
konsekvenserne af ekspansion af fjernvarmen i de 27
EU lande. Studiet er gennemført på initiativ af den
europæiske forening for
fjernvarme, Euroheat & Power, med økonomisk støtte
fra et antal nationale fjernvarmeforeninger.
Studiet er gennemført
mellem december 2011 og
april 2012 af et team bestående af David Connolly,
Brian Vad Mathiesen, Poul
Alberg Østergaard, Bernd
Möller, Steffen Nielsen
og Henrik Lund, alle fra
Aalborg Universitet, Daniel Trier, Planenergi samt
Urban Persson, Daniel
Nilsson og Sven Werner
fra Halmstad Universitet.
Rapporten er tilgængelig
på www.euroheat.org/Reports/Studies-27.aspx

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
6. juni

Erfa-gruppens møde for flis- og brændselspilFuglebjerg
legruppen

6. juni

Solenergi (Modul A.2.21)

Vojens

7. juni

Erfa-gruppens møde for decentrale kraftvarmeværker

Fredericia

7. juni

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

Kolding

11. juni

Temadag om energiforlig
Kibæk
– hvad betyder det for fjernvarmeselskaberne

12. juni

Selvevalueringen til Energitilsynet – temadag Kolding

12. juni

Solenergi (Modul A.2.21)

Sydfalster

13. juni

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

Kolding

14. juni

Godt begyndt med energispareaktiviteter
(Modul A.3.7)

Kolding

18. juni

Temadag om energiforlig
Kolding
– hvad betyder det for fjernvarmeselskaberne

20. juni

Temadag om energiforlig
Ringsted
– hvad betyder det for fjernvarmeselskaberne

26. juni

Temadag om energiforlig
Aalborg
– hvad betyder det for fjernvarmeselskaberne

de eneste forsyningsmuligheder. Lokale ressourcer overses
totalt. Det behøvede ikke være
tilfældet, for med dette studie
er det demonstreret, at de nødvendige oplysninger allerede er
til stede og kan kombineres til et
mere komplet billede af dagens
energiforsyning, som ikke overser, som rapportens forfattere
skriver, ”det halve af sandheden”.
Præcis det problem, som gælder
i Energy Roadmap 2050, som totalt overser varme.

15. august

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

Kolding

21. august

Jura for revisorer i et varmeselskab
(Modul E.1.2)

Kolding

Næste trin
Heat Roadmap Europe var som
nævnt et hastende forstudie, og
arbejdet med at etablere et konsortium for at udarbejde et dybere og mere præcist projekt er
allerede i gang. Det studie skal i
fuldt omfang anvende den udviklede metode og virkelig give sammenhæng mellem energimodeller og energikortlægning, time
for time på europæisk plan. J

21. aug. + 11. Fra budget til regnskab og prissep. + 25. sep. eftervisning (Modul A.4.3)

Roskilde

23. august

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

Kolding

27. august

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

Kolding

30. august

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

Kolding

3. sep. + 18.
sep. + 8. okt.

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

Kolding

4. september

Dimensionering af ledninger (Modul B.1.3)

Kolding

6. september

Seminar om lavenergi – bygningers energibehov (Modul B.0.9)

Kolding

Se også Dansk Fjernvarmes uddannelseskatalog for efteråret 2012 og foråret 2013,
der er udsendt sammen med dette nummer af Fjernvarmen.
Se flere tilbud, beskrivelser og programmer på
www.danskfjernvarme.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Alle er velkomne!
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Debat

Forfatteren har ikke noget imod, at forbrugerne køber en brændeovn, men føler, at han som driftsleder har pligt til at oplyse om
de energimæssige konsekvenser.

Fjernvarme og brændeovne
Tekst: Driftsleder Per Aasted, Hobro Varmeværk pas@hobrovarme.dk
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debat I marts måned havde jeg en artikel i Fjernvarmen med overskriften
”Brændeovne giver højere forbrug”.
Artiklen har tilsyneladende givet anledning til misforståelser fra Danske
leverandører af Pejse og Brændeovne,
DAPO. Derfor vil jeg understrege, at
hovedsigtet i artiklen ikke var brændeovnes miljøpåvirkning, men fjernvarmeforbruget i nye huse, herunder
det øgede forbrug af fjernvarme, der
er i nye huse med brændeovn.
I min afrunding bruger jeg formuleringen: ”stanken og de kræftfremkaldende partikler fra den dårlige
forbrænding” og det er her, misforståelsen opstår.
Danske leverandører af Pejse og
Brændeovne læser det sådan, at røg
fra brændeovne, efter min opfattelse,
generelt er kræftfremkaldende. Det
mener jeg ikke, og det er heller ikke
det, jeg skriver. Derimod er det min
personlige opfattelse, at røg fra en
dårlig forbrænding lugter og øger risikoen for kræft.
Jeg beklager, at DAPO har læst
artiklen på den måde, at det er alle
brændeovne, der har en dårlig forbrænding. Det er det jo som bekendt
ikke. Men at der landet over er masser af brændeovne, der udsender
skadelige partikler på grund af dårlig
forbrænding er vist indiskutabelt,
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hvilket også har fået Miljøstyrelsen til
at iværksætte omfattende kampagner målrettet brændeovne. Det er vel
også rimeligt dokumenteret, at disse
partikler fra den dårlige forbrænding
kan være kræftfremkaldende.
DAPO har også kritiseret det statistiske grundlag for artiklen og der må
jeg medgive, at det er på et spinkelt
grundlag at konkludere, at nye huse
med brændeovn bruger 39% mere
fjernvarme. Men alle nye huse med
fjernvarme i Hobro var med i opgørelsen.

Nye beregninger
Siden min artikel blev bragt i Fjernvarmen i marts, har jeg derfor foretaget en ny undersøgelsen af fjernvarmeforbruget, der omfatter alle 116
parcelhuse i et kvarter, der er opført i
1980’erne. Husene er gennemsnitligt
på 143 m2, og grundlaget er tre års
varmeforbrug målt fra maj 2008 til
maj 2011.
Undersøgelsen viser, at det
gennemsnitlige fjernvarmeforbrug
i alle husene er på 100 kWh fjernvarme pr. m2.
I de 21 huse, der har brændeovn,
bruges der i gennemsnit 98 kWh fjernvarme pr. m2. Dertil kommer husenes
forbrug af træ.
Husene med brændeovn bruger

både mest og mindst varme, og sådan
er det hvert år. I det hus, der brugte
mindst, var gennemsnitsforbruget på
4 kWh pr. m2 pr. år inkl. varmt vand.
Det højeste forbrug var 157 kWh pr.
m2 pr. år.
I huse uden brændeovn svingede
forbruget mellem 61 kWh pr. m2 pr. år
og 129 kWh pr. m2 pr. år.
Den gennemsnitlige besparelse på
fjernvarmeforbruget svarer til cirka
130 kr. om året. Det er ikke undersøgt,
hvor meget træ, der bruges til at opnå
en besparelse på 2 %, men da nogle af
husene har et ekstremt lavt forbrug,
må man antage, at de bruger en del
træ.
Konklusionen er, at huse med
brændeovne gennemsnitligt bruger
mere energi til opvarmning. Eller sagt
på en anden måde, så bidrager brændeovne ikke nævneværdigt til nogen
CO2-besparelse til trods for, at de bruger et CO2-frit brændsel.
Som fjernvarmemand har jeg ikke
noget imod, at forbrugerne køber en
brændeovn. Men jeg føler, at det er
min pligt, at oplyse om de energimæssige konsekvenser, der er af de valg,
forbrugerne træffer. Det er derfor,
jeg undersøger fjernvarmeforbruget
i Hobro og skriver om resultaterne af
undersøgelserne. J

BIO-OLIE
Vegetabilsk fyringsolie
til fjernvarmen

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

INDIVIDUELLE
PUMPELØSNINGER

• Leveringsgaranti fra eget tanklager:

- kapacitet: 12.000 m3
- levering med egne tankbiler

t
Indhen
tilbud

DESMI’s pumpeløsninger garanterer:
Driftssikkerhed
Energieffektive løsninger
Nem servicering
Stor fleksibilitet
Høj virkningsgrad

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

Ring og hør om dine muligheder: 72 44 02 50
Telemarken 7, 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 61 20 54 Fax +45 62 61 00 21
www.bio-olie.com

PROVEN TECHNOLOGY
www.desmi.dk / 72 44 02 50
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Schmidt & Danielsen a/s
Ildfast ovn- og kedeludmuring
Kan ildfast murværk i biomasse kedler være intelligent?
Nej, men dog har S&D udviklet et element system til
vandkølede kedler, så der med stor succes opnås en
mere miljøvenlig forbrænding.
Prestøbte kakler sørger for at holde en høj overfladetemperatur ved lav last eller vådt brændsel. Arealet kan
justeres efter sidste sæsons erfaringer uden brug af
lufthamre.

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

Vi leverer hele programmet inden for
service af det ildfaste murværk.
Kontakt os for nærmere information.
Vi er leverandør til de førende kedelproducenter i
Danmark.
Schmidt & Danielsen a/s • Søndergade 7 • DK 6920 Videbæk
Tlf.: +45 97 17 24 10 • Fax.: +45 97 17 33 12
Mail: sales@schmidt-danielsen.dk • www.schmidt-danielsen.dk

Ved
yderligere
kontakt
A/S
Steeltank
A/S:information
H.E. Bluhmes
Vej 79,Steeltank
6700 Esbjerg
på
telefon
7575
4545
08081111,
eller
på www.steeltank.dk
Telefon:
+45
Telefax:
+45 75 45 08 47
steeltank@steeltank.dk
Steeltank A/S, H.E. Bluhmes Vej 79, 6700 Esbjerg
Telefon: +45 75 45 08 11, Telefax: +45 75 45 08 47
E-mail: steeltank@steeltank.dk
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Landet Rundt
Vindblæs har udsigt
til 20.000 kvadrat
meter solfanger
anlæg, der skal sørge for billig fjernvarme til forbrugerne i Løgstør og
Vindblæs samt i Ranum, der også er
en del af det store net under Løgstør
Fjernvarmeværk.
Tanken er, at en del af solfangeranlægget skal placeres på en tidligere
fodboldbane i Vindblæs, som Løgstør
Fjernvarmeværk allerede ejer. Resten
af anlægget skal stå på seks hektar
marker, som varmeværket har sikret
sig mulighed for at købe af en landmand.
Fjernvarmeværkets sekundære
brændselskilde er træpiller, og udgiften til træpiller stiger og stiger.
Derfor vil værket væk fra denne fyringsmetode. Det primære brændsel
på Løgstør Fjernvarmværk vil fortsat
være halm. (Kilde: Nordjyske Stiftstidende)

ningsplanen med fjernvarme i parcel-, kæde- og rækkehusområder, der
bliver lagt frem i efteråret 2012, vil
Gladsaxe Fjernvarme gå i gang med
gravemaskinerne og brede fjernvarmen ud i alle områder af kommunen.

Løgstør

Landsbyboerne i

Sdr. Bjert Sdr. Bjert ved Kol
ding vil gerne være
grønnere. Derfor skrotter mange af
beboerne nu deres naturgasfyr til fordel for fjernvarme.
Det er et projekt med store miljømæssige gevinster. Helt præcist sparer man miljøet for 33.000 tons CO2
over 20 år.
Kolding Kommune vil bruge projektet i Sdr. Bjert som en slags pilotprojekt til også at få fjernvarme til
andre lokalområder, og næste gang
kan det være Alminde Viufs tur.
(Kilde: DR P4 Trekanten)

Der er ikke umiddel
bart nogen anled
ning til at ændre på
beslutningen om tilslutningspligt til
fjernvarmen i Funder, Funderholme
og Lysbro. Det konkluderer flertallet
af politikerne i plan-, miljø- og klimaudvalget i Silkeborg Kommune.
Baggrunden for drøftelsen er 225
indsamlede underskrifter med en ap-

Funder
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(Kilde: Gladsaxe Bladet)

Flere kom til skade
ved et uheld under
fjernelsen af en silo
på Amagerværket. Det var omkringstående personer, der blev meldt
kvæstet ved sprængningen.
Eksplosionen skete, da en silo
med træpiller skulle tømmes for at
montere en såkaldt niveauføler, der
angiver hvor mange træpiller, der er
tilbage i siloen.
Da Amagerværkets medarbejdere
skulle ind for at montere føleren, opdagede de, at der stadig sad en klump
træpiller i toppen af siloen. Denne
prop skulle et tilkaldt firma fjerne ved
hjælp af en kontrolleret eksplosion
med en ballon, men noget gik galt
og forårsagede en større eksplosion.

Amager

pel til byrådet om at ophæve tilslutningspligten.
Af de 970 påbud om fjernvarme,
man har givet til beboerne i området,
har ca. 100 klaget til Energitilsynet.
Men da det ikke er mere end 10 procent, finder politikerne ikke grund til
at ændre beslutningen.
En af årsagerne til tilslutningspligten er, at naturgas, ifølge den nye
energiaftale, ikke må installeres til individuel opvarmning i nye bygninger
efter 2013. (Kilde: Midtjyllands Avis)
Gladsaxe
Fjernvarme
er i fuld
gang med en stor udbygning af fjernvarmenettet i Gladsaxe, der i første
omgang betyder, at store og mellemstore industri- og erhvervsvirksom
heder samt store etageboligejendomme får tilbud om at blive koblet
på fjernvarmen.
Men mange borgere i parcel-,
kæde- og rækkehusområder i Gladsaxe har efterspurgt muligheden for
også at blive koblet på fjernvarmen.
Gladsaxe Fjernvarme er derfor gået i
gang med at lave en udbygningsplan
med fjernvarme til private forbrugere.
Hvis byrådet godkender udbyg-

Gladsaxe

(Kilde: Politiken)

Byggeriet af det helt
nye fjernvarmeværk
i Ulfborg er begyndt.
Det skal stå færdigt til årsskiftet.
Ulfborgs flisfyrede fjernvarmeværk er
ved at være nedslidt, og nu har man
taget hul på opførelsen af et nyt, som
fortsat skal sikre borgerne en billig
fjernvarme.
Varmeværket skal fyre med flis
produceret i lokale skove, og der skal
bygges et flislager, som er mere end
dobbelt så stort som det nuværende.
Værkets kapacitet bliver næsten fordoblet i forhold til det nuværende, og
det betyder, at der kan spares bioolie
ved spidsbelastning.
Som et helt nyt element bygges
der en 18 meter høj akkumuleringstank, som har plads til 1.400 kubikmeter varmt vand. (Kilde: Dagbladet Holstebro

Ulfborg

Struer)
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”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
Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2012
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Teknisk konsulent i Dansk
Fjernvarme, Hen
rik Andersen, har
valgt at søge nye
udfordringer og fratræder sin stilling
i sekretariatet pr.
1. juli 2012. Henrik
bliver dog i fjernvarmebranchen – og i Fjernvarmens
Hus – idet han tiltræder en stilling
som rådgiver i Dansk Fjernvarmes
Projektselskab (DFP).
Dansk Fjernvarme arbejder på hurtigst muligt at genbesætte stillingen.

Nyt job

års erfaring fra energisektoren.
Bjarne Korshøj har siden 2005 haft
forskellige direktørstillinger i Vattenfall-koncernen, hvor han senest
har været administrerende direktør
for Vattenfall A/S. Han er et kendt
ansigt i energibranchen og har siddet
i bestyrelsen i flere brancheorganisationer. I øjeblikket er han formand for
bestyrelsen i Lean Energy Cluster.
Bjarne Korshøj bor på Trelde Næs
ved Fredericia. Han er gift og har tre
voksne børn.

Civilingeniør og HD(O) Bjarne
Korshøj, 54 år, er
tiltrådt som ny
Vice President for
COWIs afdeling for
Energiplanlægning
og Fjernvarme. Den
nye energichef har
en markant ledelsesmæssig og faglig profil og knap 30

Driftsleder Kurt Pedersen,
Ebeltoft Fjern
varmeværk, har
25 års jubilæum.
Kurt Pedersen
er uddannet
maskinarbejder.
Efter sin læretid
læste han til
maskinmester
på Århus Maskinmesterskole. Efter
endt uddannelse sejlede han med
rederiet ØK i to år, samt på Storebælt
jubilæum

Per Klitgaard er ansat hos
DFF-EDB.
DFF-EDB har
pr. 01.05 ansat Per
Klitgaard i udviklingsafdelingen.
Han er 43 år bor i
Kolding.
Per kommer fra
en stilling som frontend-udvikler i firmaet SIMA A/S og har tidligere været
softwareudvikler, softwarearkitekt

Nyt job

Nyt job

og projektleder hos henholdsvis APC,
EDB-gruppen og Travelmarket.
Per Klitgaard er uddannet EDBassistent, datamatiker og har læst på
”De Monfort University” i UK.
Per har erfaring med teknologierne Java, XML, C#, CSS, Javascript,
JQuery, NET og SQL og er vant til at
arbejde med SCRUM som projektmodel. Han har stor passion for at
udvikle brugbarhed/brugervenlighed
i skærmbilleder.

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
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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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for DSB. Efterfølgende arbejde han
som driftsmester på Elværket ved
Stigsnæs.
I 1980 blev Kurt ansat som
driftsassistent på Slagelse El-og
Varmeværk, hvor han arbejdede,
indtil han blev ansat som driftsleder hos Ebeltoft Fjernvarmeværk.
Kurt Pedersen har været medlem af Dansk Fjernvarmes Flis- og
brændselspillegruppes arbejdsudvalg i en årrække.
I de 25 år, Kurt har været ansat
ved Ebeltoft Fjernvarmeværk,
har han været med til at omstille
varmeværket fra kulfyring til flisfyring. Ledningsnettet er næsten
totalrenoveret i hans ansættelsesperiode, og antallet af forbrugere
er vokset fra ca. 1.000 i 1987 til
1.465 i dag.

Jens Otto Larsen har
1. juli 25-års
jubilæum på
Hadsten
Varmeværk.
Jens Otto
Larsen, der
oprindeligt
stammer fra
Skjern, er uddannet murer, men var i mange år
beskæftiget som svejser, bl.a. på
naturgasprojektet i firserne.
I 1987 blev han ansat som
ledningsmester ved Hadsten Varmeværk, hvor det primære arbejdsområde er drift og etablering af
fjernvarmenet.
En stor interesse og evne for
teknik har dog medført, at Jens,
helt naturligt, er involveret i hele
værkets drift. Han var således en
af drivkræfterne, da værket sidst i
firserne konverterede fra fuelolie
til halm.
I kraft af Jens’ faglige dygtighed
og lune er han en respekteret og afholdt kollega, der med få, velvalgte
ord kan sætte tingene på plads.
I forholdet til andre samarbejdspartnere evner Jens også at få tingene til at glide på en effektiv og
professionel måde.
Dagen markeres med åbent hus
d. 28. juni 2012 fra 13.00 til 16.00 på
Hadsten Varmeværk, Toftegårdsvej
30A, 8370 Hadsten.
jubilæum

Teknisk konsulent til Dansk Fjernvarme
En af vores tekniske konsulenter har søgt nye udfordringer og derfor
søger vi en ny dygtig kollega til et spændende og udviklende team
i Fjernvarmens Hus i Kolding.
HAR DU INDSIGT I BIOMASSE, UDVIKLING OG ENERGISEKTOREN?

Sammen med kollegerne afdelingen for medlemsservice m.v. skal
du rådgive Dansk Fjernvarmes medlemmer i spørgsmål primært
af teknisk karakter. Som teknisk konsulent bliver du ansvarlig for
rådgivning om blandt andet biomasserelaterede forhold – et område
hvor vi oplever stigende aktivitet blandt medlemmerne. Derudover
tager du aktivt del i udvikling og innovation af fjernvarmesektoren
og får en central funktion i udbygningen af mere udviklingsorienterede aktiviteter i Dansk Fjernvarme, herunder vores F&U midler.
Du får en tæt kontakt med de relevante myndigheder og skal være
på forkant med lovgivningen på energiområdet, så du i din daglige
kontakt med medlemmerne, i vores skriftlige kommunikation og
på kurser/møder kan rådgive om konsekvenserne af lovgivningen
på området.
ERFARING, ENGAGEMENT OG SAMARBEJDE

Din tilgang til stillingen kan komme mange steder fra, men du har
en bred viden og erfaring fra et job med tekniske og analytiske
problemstillinger. Gerne – men ikke nødvendigvis – fjernvarmerelaterede. Din uddannelsesmæssige baggrund er ingeniør eller
tilsvarende relevant teknisk uddannelse. Det forventes, at du har
nogle års praktisk erfaring fra relevant arbejde i eller i tilknytning til
energisektoren eller i beslægtede brancher som vand og affald, og
kan både omfatte private og offentlige virksomheder.
Du har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt,
så komplekse tekniske, økonomiske og til tider juridiske problemstillinger kan fremstilles på en let forståelig måde. Din arbejdsform
er selvstændig og analytisk, samtidig med at du formår at søge
sparring blandt kolleger i huset og relevante eksterne samarbejdspartnere. Du fremstår med troværdighed og gennemslagskraft, og
evner at have mange bolde i luften på samme tid.
VIL DU IND I VARMEN?

Hvis du er den rette kandidat, kan du se frem til et udfordrende og
udviklende job med en høj grad af frihed under ansvar i en organisation der er fyldt med energi og engagerede kolleger. Derudover
får du gode løn- og ansættelsesforhold, herunder pensionsordning,
helbredsforsikring og kantineordning.
ER DU INTERESSERET?

Spørgsmål til stillingen kan rettes til afdelingsleder Søren Schmidt
Thomsen sst@danskfjernvarme.dk eller mobil 2946 6864. Ansøgere
skal være indstillet på at gennemgå testforløb i forbindelse med ansættelsen. Vi gør opmærksom på, at rekruttering foretages løbende.

Dansk
Fjernvarme

- når god energi er inde i varmen

Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2012
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Frédéric Hug er ud
nævnt til præsi
dent hos Euroheat
& Power.
Frédéric Hug er
direktør for miljø
og energieffektivitet i Cofely. Det er
et datterselskab i
GDF SUEZ, som med sine knap 220.000
ansatte og en omsætning over 90
mia. Euro er en stor koncern inden for
elektricitet og gas og dermed beslægtede serviceydelser.
Han har haft andre ledende poster
i selskabet, som han kom til i 1988
efter ni år i det franske datterselskab
i Exxon. Frédéric Hug er formand for
arbejdsgruppen for energieffektivitet i Mouvement des Entreprises de
France, som er en erhvervsorganisation med over 700.000 medlemsvirksomheder. Han besidder desuden
bestyrelsesposter i et antal franske
og europæiske organisationer.
Han har været vicepræsident i
Euroheat & Power i de seneste to år og
overtager posten som præsident efter
Birger Lauersen, Dansk Fjernvarme.
Udnævnelse

To nye job på
Sydlangeland
Michael Sørensen er ansat som
ny driftsleder ved Sydlangeland
Fjernvarme. Han overtager jobbet
efter Leo Visbjerg.
Michael (th), der er 38 år, har
været ansat som driftsassistent
ved Sydlangeland Fjernvarme
siden august 2009 og overtog i
foråret jobbet som driftsleder.
Samtidig er Erling Fakke
mohs, 37 år, ansat som driftsassistent pr. 1. maj 2012.

25-års jubilæum

Tidligere direktør for Custo
mer Experience,
Tomas Lykke Niel
sen, er den 1. maj
tiltrådt som Chief
Customer Officer i
DONG Energy. Her
får han får ansvar
for Kundecenter,
kundetilfredshedsprojektet ”Kunden
i Centrum”, afregning og Customer
Financial Operations.

Nyt job

Fratrædelse

Teknisk konsulent i
Dansk Fjernvarme,
Hans Jørgen Ras
mussen, er fratrådt
sin stilling i sekretariatet efter gensidig
aftale med Dansk Fjernvarme.
Spørgsmål til energispareområdet
rettes indtil videre til afdelingsleder
Søren Schmidt Thomsen. De konkrete
opgaver på energispareområdet bliver, indtil en ny teknisk konsulent til
varetagelse af energispareområdet
er ansat, blandt andet løst med konsulenthjælp.

Hundested Varmeværk og
bestyrelsesmedlem Verner Hansen
har 50-års jubilæum
Den 12. juni 1962 blev der indkaldt til
stiftende generalforsamling, hvor man blev
enige om at danne et selskab med navnet:
HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a.

Driftsleder Kurt Pedersen har 25-års
jubilæum hos Ebeltoft Fjernvarme
den 1. juli 2012.
I den anledning afholdes

Reception
Fredag den 29. juni 2012 kl. 11-14
på Hotel Ebeltoft Strand,
Nordre Strandvej 3, 8400 Ebeltoft
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ebeltoft Fjernvarme
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Det skal fejres, og derfor inviterer vi
forbrugere, forretningsforbindelser,
kolleger og leverandører til

Åbent hus
Tirsdag den 12. juni 2012
kl. 14.00 til 17.30
på varmeværket, Håndværkervej 14,
3390 Hundested
Med venlig hilsen
HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a.

Selvevaluering – Deadline 1. december
Dansk Revision Randers har gennem mange år haft et indgående kendskab
til varmeforsyningsvirksomheder. I forbindelse med Jeres udarbejdelse af
"Rapport om virksomhedens overholdelse af reglerne om priserne
og om forbrugerbeskyttelse", hjælper vi gerne med råd, vejledning
og afgivelse af erklæringen.
Selvevalueringen, erklæringen og revisionsberetningen skal sendes til
Energitilsynet senest 1. december.
Kontakt os for at høre nærmere:
Erik Møller: 89 125 110 · em@danskrevision.dk
Lone Panduro Cramer: 89 125 111· lpc@danskrevision.dk

Dansk Revision, Randers | Tronholmen 5 | DK-8960 Randers SØ | 89 125 000

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

Deadlines i sommerperioden
Næste nummer af Fjernvarmen 7/8-2012, der udkommer den
4. juli, dækker både juli og august måned.
Materiale til dobbeltnummeret, annoncer og navnestof, skal
afleveres senest den 11. juni.
Første nummer efter sommerperioden er Fjernvarmen 9/2012,
som sendes ud den 29. august.
Send gerne materiale til navnestof og annoncebestilling til Jytte Krongaard Hensen
på jh@danskfjernvarme.dk eller ring på tlf. 7630 8014.
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navne

efteruddannelse

Følgende har i maj 2012 bestået den almindelige kedelpasseruddannelse – B-certifikatet:

Fra venstre: Jonnie Hansen, E.ON Danmark A/S. Anders Hansen, Haderslev Fjernvarme. Henrik S. Pedersen, underviser og kursusleder, Fredericia Maskinmesterskole. Søren Laursen, E.ON Danmark A/S. Kim Møller, E.ON Danmark A/S. Ivan Schou. Henrik
Kristian Hansen, Give Fjernvarme a.m.b.a. Helge K. Pedersen, Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Brian Strandhave, Gauerslund Fjernvarme a.m.b.a. Bjarne Thorsen, Halmvarmeværket Borup A.m.b.a. Torben Dahl, Halmvarmeværket Borup A.m.b.a.
Klaus Hansen, Smørum Kraftvarme, A.m.b.a. Palle Pallesen, Vestas Towers A/S. Kasper Grønning Kildelund, Forsyning Helsingør
– Varme A/S. Jan Pedersen, Codan Tech A/S. Jan Fyhring, Bøvling Varmeværk. Arne Didia Jensen, Gandrup Vester-Hassing Varmeforsyning.
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Reception

i Tjelecenterets Forsamlingshus,Tjelevej 9A,
Ørum, 8830 Tjele.
Fredag den 15. juni 2012 kl. 13 - 16
Her har forbrugere og forretningsforbindelser mulighed for at sige farvel til Karsten
Sørensen og samtidig hilse på vores nye
driftsleder, maskinmester Kren Hejlesen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ørum Varmeværk
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Ansøgningsfrist er den 13. juni 2012
Forventet tiltrædelse i 2012 eller Q1-2013

Administrerende direktør
til PureteQ International A/S

Kan du sikre markedsindtrængningen for en ny og patenteret teknologi?
Er du en robust person med dokumenterbare resultater inden for salg til
fjernvarme- og/eller forsyningssektoren? Trives du i en omskiftelig
hverdag, hvor den overordnede strategi fastholdes, mens day-today business tilpasses markedets behov og udvikling? Og har du
lyst til at forme en helt ny virksomhed fra grunden, så er det
måske noget for dig, at blive administrerende direktør hos
PureteQ International A/S.

Din udfordring

Med direkte reference til en økonomisk velfunderet ejer og bestyrelsen, får du mulighed for at vise, at PureteQ’s patenterede løsninger kan gøre sig gældende, og at de kan produceres effektivt.
Du skal både sikre en ambitiøs ordreindgang, og opbygge en agil
organisation til at styre produktionen i Svendborg, hvor selskabet
har hovedkontor.

Din profil

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du er
nok enten ingeniør, der er gået business-vejen, eller Cand.merc./
MBA der har arbejdet med teknik. Du er en god leder, der bevæger sig ubesværet i det internationale businessmiljø, og trives
med at pleje forretningsrelationer – også på det sociale plan.
Du vil nu gerne have mulighed for at bruge dit entreprenørgen og
lederevner til at vise målbare resultater i en dynamisk koncern og
under en inspirerende ejer.

Interesseret?

Læs hele jobopslaget
www.processupport.dk,
kontakt
vores
jobopslag påpå
www.processupport.dk,
ogog
kontakt
vores
orgaorganisationskonsulent
Per Schorling
- Proces
Support
nisationskonsulent Per Schorling
- Proces
Support
A/S A/S
- på mobil
på mobil
2332
5825.2332 5825.
Læs mere om PureteQ på www.pureteq.com
PureteQ er en del af Dansk Synergi-koncernen www.dansk-synergi.dk

Power Plant

Combustion

Grinding

Extraction

p i n d p r o m o t o r . d k 19624

Forebyggelse er bedre end helbredelse ...

- løs problemerne før det er for sent
LOGSTOR Detect rapporterer helt automatisk ved evt. fejl og
uregelmæssigheder i ledningsnettet – via email og SMS.
Samtidig gemmer LOGSTOR Detect alle data, og du kan til
enhver tid følge – eller lade dig opdatere om – ledningsnettets
helbredstilstand. Det giver mulighed for at planlægge vedligeholdelsesarbejdet og løse problemerne, før evt. skader bliver
omfattende.
LOGSTOR Detect er løsningen – når du vil være opdateret.
www.logstor.com/detect

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

