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OL med fjernvarme
og fjernkøling
Kollektive løsninger gav grønt og
energieffektivt OL i London.
ny viden

Ny håndbog
Få idéer til at holde
anlægsomkost
ningerne nede.

praksis

Fjernvarmen
indtager Køge
90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan
slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmecentraler
4 MW flisfyringsanlæg

6 MW oliekedel

2 x 1,5 MW el-kedler

Også når det drejer sig om fjernvarmecentraler tilbyder Tjæreborg Industri
energi- og miljørigtige løsninger fra ide til
færdigt projekt og efterfølgende service.
• Flis/træpillekedler
• Gas/biogaskedler
• Gas/biogasmotorer
• Olie/biooliekedler
• El-kedler
• Solvarmeanlæg

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

• El- og SRO-anlæg
• Akkumuleringstanke
• Røggasanlæg
• Rør- og pumpeanlæg
• Vandbehandling
• Mobile kedelanlæg

• Totalentrepriser
• Hovedentrepriser
• Delentrepriser
• Montagearbejder
• Forebyggende
vedligehold

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.

Er der VE-gas til alle i 2035?
Målet er, at Danmarks el- og varmeproduktion,
herunder gassen, skal være fossilfri i 2035. På de
naturgasfyrede varmeværker rejser den politiske
målsætning det naturlige spørgsmål: Er der så
nok gas til os? Politikersvaret er, at gassystemet
vil blive fyldt med biogas fra landbruget, syntese
gas fra de mange vindmøller eller andre VE-gas
ser. Det er en flot vision, som kræver, at vi bruger
ressourcerne klogt.

Indhold

Dansk Fjernvarme har anslået, at selvom det
lykkes at bio-forgasse halvdelen af husdyrgød
ningen i Danmark i 2020, vil det kun dække ca. 8 %
af det nuværende forbrug at naturgas. Og hvis vi
samtidig eksporterer vindmøllestrømmen gen
nem store elkabler til udlandet, forsvinder mulig
heden for at producere syntesegas til det danske
gassystem og kraftvarmeværkerne.
Vi skal udnytte gasressourcerne og udvikle pro
duktionen af VE-gasser så hurtigt som muligt.
Men uanset hvilke mængder, vi ender med at have
i 2035, bør gassen anvendes der, hvor det er mest
effektivt. Decentral kraftvarmeproduktion,
der får en afgørende rolle i balanceringen af
energisystemet, og transportsektoren bør
prioriteres. Energien til individuel rum
opvarmning og ren opvarmning i fjern
varmesystemet kan skaffes på mange
andre måder.
I Dansk Fjernvarme sætter vi vores lid
til, at de kommende analysearbejder i
forlængelse af energiforliget vil tage
fat på disse grundlæggende spørgs
mål. Vi bidrager gerne.
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Marstal gemmer solen
til de kolde dage
En gigantisk overdæk
ket swimmingpool
sørger for, at Marstal
Fjernvarme kan lagre
energien fra solens
stråler fra sommer til

Håndbog viser
vej til lave
anlægsomkostninger

vinter.

F&U-projekt er mundet ud i en
ny håndbog. Den samler viden
og ideer til, hvordan anlægsom
kostningerne kan holdes nede.

Læs mere side 18

Læs mere side 26

OL med fjernvarme
og fjernkøling
Kollektive løsninger gav grønt
og energieffektivt OL i London.
Læs mere side 10
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Fjernvarme
gør sit indtog
i Køge
På rekordtid er det lykkedes at omsætte ord til
handling. Køge Fjernvarme er allerede gået i jor
den, og over en årrække vil fjernvarmen forsyne
en stadig større del af byen.
Læs mere side 14

Også her er der fjernvarme
Læs mere side 13

nyheder

Fra energiforlig
til handling
Få faglig viden, politisk indsigt og plej dit netværk – hele tre ting
på én gang – når Dansk Energi og Dansk Fjernvarme inviterer til
energipolitisk konference.
Tekst: Afdelingsleder Søren Schmidt Thomsen, Dansk Fjernvarme sst@danskfjernvarme.dk
Foto: Energistyrelsen

N

aturgassen har i mange
år stået helt centralt i den
danske energisektor og den
gør det stadig. Gassen fra Nordsøen
bruges både i mange individuelle fyr
i danske boliger og som brændsel hos
varmeværkerne. Men naturgassens
tid slutter senest i 2035, det er der
politisk enighed om. Og hvad skal der
så ske?
Sådan lyder baggrunden for en
central del af programmet, når Dansk
Energi og Dansk Fjernvarme den 27.
september inviterer til energipolitisk
konference op til åbningen af Folke
tinget.
Folketinget er allerede i gang med
at omsætte det brede energiforlig
til konkret lovgivning. Ændringen af
varmeforsyningsloven, for at under
støtte omstillingen til biomasse på
centrale kraftvarmeværker og de 35
dyreste barmarksværker, blev vedta
get før sommerferien. Og der er me
get mere i vente, når man ser på listen
over initiativer i energiforliget. Hvad,
hvornår og hvordan kan du høre mere
om på konferencen.

Rift om biomassen
Klima-, energi- og bygningsminister,
Martin Lidegaard, slår tonen an med
åbningstale og sætter banen til den
traditionelle paneldebat med flere af

Tid og sted
ɟɟ Dansk Energi og Dansk Fjern
varme arrangerer energipoli
tisk konference.
ɟɟ Det foregår den 27. september
i Moltkes Palæ, Dronningens
Tværgade 2, 1302 København K.
ɟɟ Tilmelding via
www.danskenergi.dk
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Naturgassen vil strømme ind fra Nordsøen nogle år endnu, men fra 2035 skal det
være slut, det er politisk vedtaget. Energikonferencen den 27. september sætter
fokus på gasnettets fremtid.

Folketingets energiordførere senere
på formiddagen.
Eftermiddagens fokus er primært
det mellemlange sigt. Selvom der
reguleringsmæssigt er banet vej for
markant øget brug af biomasse på
de centrale kraftvarmeværker, er
der fortsat en række udfordringer
forbundet med øget anvendelse af
biomasse. Prisudvikling og graden
af bæredygtighed for blot at nævne
nogle, som også skal ses i et interna
tionalt perspektiv.
Det er langt fra kun Danmark, der
har vendt blikket mod biomasse, som
et centralt middel i bestræbelserne
på at blive mere uafhængig af fossile
brændsler og reducere CO2-udledning.
Så er der nok til alle i de kommende
år?

Slut med naturgas – og hvad så?
Dagens andet store tema er som
nævnt gassens rolle i fremtidens
energimiks. Naturgassen skal være
ude af den dansk el- og varmefor
syning i 2035. Men naturgasnettet

rummer i sig selv stor værdi for sam
fundet i forhold til fleksibilitet og
integration af forskellige energikilder.
Udfordringen er derfor at anvende
gasnettet så intelligent som muligt,
både i en overgangsfase, hvor natur
gassen fases ud, og efterfølgende.
Emnerne belyses både i et interna
tionalt perspektiv, og i en dansk kon
tekst med eksempler på udviklings
muligheder, og hvordan man allerede
i dag kan bruge gasnettet aktivt i
el- og varmeforsyningen.

Styrk dit netværk
I år afholdes konferencen i Moltkes
Palæ i centrum af København, og det
valgt at afvikle konference på én dag
efter evalueringen af de seneste års
to dages konferencer. Efter dagens
faglige program vil der være rig mulig
hed for at styrke dit netværk. Dagen
afsluttes først med en uformel ølsmagning og derefter konferencemid
dag suppleret af en fremtrædende
politisk taler, som vil sætte dagens
debat i et større politisk perspektiv. J

nyheder

Røggaskondensering
– nu også til halmkedler
Positive erfaringer fra Høng Varmeværk viser, at halmkedler kan suppleres
med et anlæg til røggaskondensering. Det styrker økonomi og miljø.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk

G

lem røggaskondensering
til halmfyrede anlæg – det
ender i bøvl og problemer
med rust.
Sådan har den generelle holdning
været i mange år. Men fortidens
fejlslagne forsøg er taget til efter
retning, og i dag tyder meget på, at
teknologien er klar til et gennembrud.
Især fordi anlæggene nu kan konstru
eres af rustfrie materialer som tita
nium, glasfiber og plastic.
Et anlæg af en sådan type investe
rede Høng Varmeværk i for et par år
siden og kan derfor nu begynde at se
på resultaterne. De er særdeles gode.
– Det har været en positiv ople
velse. Vi har ikke noget bøvl med
anlægget, og vi har forbedret vores
virkningsgrad på nedre brændværdi
fra 92 til omkring 100. Jeg vil skyde på,
at vi nu har en af de kedler i landet
med den højeste virkningsgrad. Det
er ikke bare godt for økonomien, men
også for miljøet, fordi vi sparer på
brændslet, siger Høng Varmeværks
driftsleder, Henrik Rohde.
Han erkender, at anlægget er
kostbart, fordi materialerne ikke må
kunne ruste. Desuden skal der tilsæt
tes natronlud, som neutraliserer kon
densatet, der ellers er meget surt.
– Det er en væsentlig omkostning,
og forbruget i anlæggets anden sæson
var højere end i den første, formentlig
på grund af svingende halmkvalitet.
Derudover er der elomkostninger
forbundet med anlægget. Alligevel er
tallet nederst i regnestykket positivt,
når det hele lægges sammen, fastslår
Henrik Rohde.

Svovlafgift driller stadig
Selvom anlægget kører efter planen
og samlet set er en god forretning,
er der, ifølge Henrik Rohde, alligevel
irritationsmomenter. Ikke mindst
svovlafgiften.
– Vi håbede og troede, vi relativt
nemt kunne få godtgørelse for svovl
afgift, nu hvor vi ikke forurener mere.

Vores beregninger viser, at vi renser
98 procent af svovlen væk, men Skat
kræver grundig dokumentation, hvil
ket reelt betyder, at vi er nødt til at
investere i dyrt måleudstyr og lave
kontinuerte målinger, forklarer Hen
rik Rohde og uddyber:
– Vi har fået et laboratorium til at
undersøge vores halm, og Force laver
årlige målinger af vores udledninger.
Vi ved, hvad der kommer ind, og hvad
der kommer ud. Så alt i alt burde det
være muligt at få lempelse af svovlaf
giften, når vi samtidig kan dokumen
tere den kemiske proces og dermed,
at vi ikke længere forurener.
Høng Varmeværk betaler 80.000
kroner om året i svovlafgift, mens det
vil koste 50.000 kroner om året at lave
de målinger, Skat finder nødvendige.
Selvom der blot er udsigt til en be
sparelse på 30.000 kroner, forventer
Henrik Rohde, at Høng Varmeværk
investerer i måleudstyret. Skulle
politikerne senere åbne for en regel
ændring, så den grundige måling kan
undværes, ser Henrik Rohde det blot
som et plus for den samlede fjernvar
mebranche.

Skepsis blev overvundet
Paradoksalt nok er netop Høng Var
meværk blandt de fjernvarmeværker,
der tidligere har haft dårlige erfarin
ger med at slutte et kondenserings
anlæg til en halmkedel.
Høng Varmeværk var oprindeligt
et olieværk, som midt i 80’erne fik en
halmkedel med røggasvasker. Med
Henrik Rohdes ord ”tærede den væk
på et øjeblik”. Omkring 1990 kom en
anden halmkedel til, og det er den,
der nu er afløst af en ny med tilhø
rende røggaskondenseringsanlæg.
Værket forsyner desuden sine knap
1.900 forbrugere via en fliskedel, der
har været grundlast siden 2004.
En af Høng Varmeværks ansatte
arbejdede også på værket, da det
gamle kondenseringsanlæg rustede
væk, og han var naturligt nok skeptisk

over for at prøve teknologien igen. En
skepsis, Henrik Rohde generelt møder
i fjernvarmebranchen, når han fortæl
ler om kombinationen af røggaskon
densering og halmfyring.
Han forstår mistroen, men under
streger, at teknologien er så markant
forandret og forbedret, at der i dag
reelt er en ny situation.
– Hvis jeg stod over for at investere
i en ny halmkedel, ville jeg slet ikke
være i tvivl om, at der skulle følge et
kondenseringsanlæg med, fastslår
han. J

Fire fordele ved
røggaskondensering
Seniorkonsulent Viktor Jensen
fra Dansk Fjernvarmes Projekt
selskab har fulgt biomasseområ
det tæt gennem mange år. Han er
overbevist om, at røggaskonden
seringsanlæg hører fremtidens
halmkedler til.
– Det er det eneste rigtige til nye
anlæg af en vis størrelse. Teknik
ken er markant forbedret, og
det bør være standardløsningen
fremover, siger han og peger på
fire fordele:
1) Virkningsgraden forbedres
2) Svovludledning reduceres til
et minimum
3) Ammoniak fjernes fra røggas
sen, hvilket ellers ville være et
problem, når der installeres
NOx-reduktionsanlæg
4) Ammoniakken hæver phværdien, hvorved der spares
natronlud.
Viktor Jensen tilføjer, at konden
satet er så rent, at det kan afle
des direkte til kloakken, når der
før røggasvaskeren er et velfun
gerende posefilter. Båndfilteret,
som kendes fra flisanlæg, er der
for unødvendigt på halmanlæg.
Under visse forudsætninger
er det tilmed muligt at tilføje et
anlæg til en eksisterende kedel.
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KORT NYT

15.000 flere
har valgt grøn
fjernvarme

Tilmelding til landsmødet

Rundspørge om
selvevalueringen
Energitilsynet ønsker at
følge processen vedrørende
selvevaluering, bl.a. for at
kunne justere informationsog vejledningsindsatsen,
hvis der skulle vise sig behov
for det. Derfor gennemfører
Energitilsynet i september
en telefonisk rundspørge
til 50 af landets varmefor
syninger for at evaluere den
hidtidige proces og kunne
følge arbejdet og erfarin
gerne med selvevalueringen.
Resultaterne af rund
spørgen vil blive offentlig
gjort i et senere nummer af
Fjernvarmen.

Brand på Avedøreværket
Den 12. august opstod en
brand på Avedøreværket.
Branden opstod da et
fragtskib skulle tømmes for
træflis. Det sker via et trans
portbånd, der flytter flisen
ind på værket. Branden
opstod på transportbåndet,
50 meter over jorden. Ilden
gav en kraftig røgudvikling
og politiet anbefalede bor
gerne i området at holde sig
inden døre. Brandfolkene
fik hurtigt flammerne under
kontrol men har brugt tid på
efterslukning og branden
efterlader et besværligt op
rydningsarbejde. Ingen kom
til skade og værkets drift
blev ikke påvirket.
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Fjernvarmen bliver mere udbredt og mere grøn.
Det seneste år er 15.838 flere husstande koblet på
fjernvarmenettet. Det svarer til en by på størrelse
med Aabenraa.
Tekst: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Dansk Fjernvarme tos@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarmes lands
møde i København 25. og
26. oktober 2012 er nu åben
for tilmelding. Det kan ske
på www.danskfjernvarme.
dk eller på den tilmeldings
blanket, der er sendt ud til
medlemmerne.
Landsmødet holdes i år
i Tivoli Congress Center i
hjertet af København. Læs
mere i programmet, der
følger med dette nummer af
Fjernvarmen.
Husk også at reservere
hotel og transport til lands
mødet.

H

ele 15.838 flere danske hus
stande fik fjernvarme i 2011,
og dermed har 1,6 millioner
husstande, svarende til 62 procent,
nu fjernvarme.
Hovedårsagerne til den udvikling
er, at fjernvarme er en let forsynings
form for boligejerne, den er generelt
billig, og så er den fleksibel og grøn
modsat olie- eller naturgasfyr.
– Fjernvarmen vokser og vokser
herhjemme. Det skyldes den enorme
fleksibilitet, fjernvarmesystemet
rummer. I bund og grund er det
varmt vand i rør, som transporterer
energi ud til folks huse. Derfor kan
boligejerne nemt og bekvemt få grøn
energi, uden at de selv skal være
deres egne varmemestre. Fjernvar
men kommer af sig selv, siger Dansk
Fjernvarmes direktør Kim Morten
sen.

Billig og grøn
Væksten i antallet af fjernvarme
forbrugere har stået på gennem en
årrække. Siden 2007 har hele 63.236
flere husstande fået fjernvarme lan
det over. Det svarer størrelsesmæs
sigt til en by som Randers.
Udviklingen er dels båret frem af
et ønske om at vinke farvel til fossile
brændsler og dels af, at fjernvarme
prismæssigt er særdeles konkurren
cedygtig. Det sidste er den afgørende
faktor, som får boligejerne til at ud
skifte olie- eller naturgasfyret.
Fjernvarme kostede i 2011 i gen
nemsnit 13.070 kroner for et stan
dardhus på 130 kvadratmeter med
et forbrug på 18,1 MWh, hvilket er
billigere end prisen for at opvarme

det samme hus med såvel olie som
naturgas.
Ud over prisen har fjernvarmen
også den fordel, at det en grøn forsy
ningsform, der tilmed bliver grønnere
år for år. Fjernvarme er i dag baseret
på 47 procent vedvarende energi. Det
tal stiger i takt med, at eksempelvis
flere og flere solvarmeanlæg skyder
op hos de danske fjernvarmeværker.
Der er i øjeblikket over 230.000 kva
dratmeter solfangere i brug fordelt
på 29 storskalaanlæg, og mange flere
anlæg er på vej.

Skaber vækst for Danmark
Stigningen i antallet af fjernvarme
forbrugere har også en positiv sidege
vinst, når det gælder dansk eksport.
– Væksten i fjernvarme er med
til at sikre både grøn energi og grøn
vækst, siger Kim Mortensen.
Danmark fungerer nemlig som ud
stillingsvindue for en række af danske
virksomheder inden for fjernvarme
sektoren. Udlandet har for alvor fået
øjnene op for danske fjernvarme
kompetencer, da man på verdensplan
efterspørger grønne, energieffektive
løsninger. Udlandet har især fokus
på dobbeltudnyttelsen af energien,
som sker via kraftvarmeproduktion.
I dag producerer man mange steder i
udlandet el og varme hver for sig i de
store byer.
Den danske fjernvarmeindustri
forventer at ansætte yderligere
mindst 2.000 medarbejdere inden for
de kommende otte år. I samme tids
rum forventes eksporten at vokse fra
6 milliarder kroner til 10,3 milliarder
kroner årligt. J

markedets bedste
pba-software

giver dig markedets bedste overblik...

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

nyheder

I forbindelse med byggeriet af hele det olympiske område i London har arrangørerne investeret hele 90 millioner pund i, at området fik kraftvarme, fjernvarme og fjernkøling.

OL med fjernvarme
og fjernkøling
90 millioner pund er investeret i at give de Olympiske Lege en grøn
energiforsyning, baseret på kraftvarme, fjernvarme og fjernkøling.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Anthony Charlton og Dave Tully
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D

en jamaicanske supersprinter
Usain Bolt så ud til at nyde sit
ophold i den Olympiske By til
fulde. Det samme kan siges om den
danske cykelrytter, Lasse Norman
Hansen, den amerikanske svømmer,
Michael Phelps, og mange andre,
der fik guld med hjem i bagagen.
Omvendt lignede eksempelvis Mikkel
Hansen og de øvrige danske hånd
boldspillere en flok skuffede sports
folk, der gerne ville tjekke ud i en fart.
Men uanset om OL for deltagerne
var en succes eller en fiasko, så har
ingen af dem formentlig tænkt over,
at det var fjernvarme, der sørgede for
varme og varmt vand på værelserne
i den Olympiske By og i resten af den
Olympiske Park, hvor hovedparten af
konkurrencerne blev afholdt. Og at
fjernkøling bidrog til den nødvendige
aircondition.
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Fjernvarme er måske nok en selvfølge
og et velkendt fænomen for de dan
ske atleter, mens forsyningsformen
ikke er nær så udbredt i London og
resten af England. Men med det gi
gantiske OL-byggeri havde de engel
ske OL-værter chancen for at gå nye
veje, der også handler om den lang
sigtede energiforsyning af det østlige
London. Og så blev både kraftvarme,
fjernvarme og fjernkøling bragt på
banen.
Begrundelsen er, at disse løsnin
ger er grønnere og mere effektive
end alternativerne, og så udgør de i
fællesskab en grøn og fleksibel ener
giløsning, der holder lang tid efter,
at den olympiske flamme er slukket.
Dette går fint i tråd med, at netop det
at gøre legene grønne og energieffek
tive var en central del af Londons an
søgning om at få lov at være værtsby.

To produktionsanlæg
Det 2,5 km2 store OL-område har fået
et kombineret fjernvarme- og fjernkø
lingssystem, som tilmed producerer
elektricitet.
Systemet er bygget op om to pro
duktionsanlæg i henholdsvis Strat
ford City og Kings Yard inde i selve
OL-parken. Anlæggene leverer både
varme, varmt brugsvand og køling til
de mange lejligheder og faciliteter,
som deltagere og officials har haft

Læs mere
Energiforsyningen af OL-området
er beskrevet i et dokument fra or
ganisationen ICE (Institution of
Civil Engineers). Se http://www.
icevirtuallibrary.com/content/
article/10.1680/ener.11.00005

nyheder

til rådighed. Der er gravet
16 kilometer fjernvarme
ledninger og to kilometer
fjernkølingsrør ned.
Når eliteidrætsud
øverne fra OL og senere
også Paralympiske Lege,
har forladt området, giver
de plads til almindelige
London-borgere, og derfor
har energiplanlægningen
OL-Parken forsynes via to kraftvarmeværker, kaldet
været målrettet på at
Energy Centers. Dette ligger i selve OL-området.
finde en både grøn og
fleksibel løsning.
i at udskifte naturgassen med ek
Ved at vælge den kombinerede
sempelvis biogas eller andre grønne
fjernvarme og fjernkøling med en
brændsler.
væsentlig del kraftvarme sikrer man
Planerne om OL-byen er indarbej
en kraftig CO2-reduktion i forhold til
traditionelle fossile løsninger, som
det i energiplanlægningen for den
London ellers benytter i stor stil.
østlige del af London, hvor hele fjern
Kraftvarmen kommer fra et eksi
varmesystemet skal forsyne omkring
sterende naturgasbaseret kraftvar
100.000 husstande med fjernvarme.
meværk. Det betyder, at der spares
Dette samlede fjernvarmesystem
mere end 4.000 tons CO2 om året i for
vil reducere CO2-udledningen med
hold den udledning, der havde været,
30.000 tons på årsbasis i forhold til en
hvis forsyningen var sket uden disse
løsning uden kollektive systemer.
kollektive løsninger. Energiplanlæg
I alt er der investeret omkring 90
gerne gør desuden opmærksom på
millioner pund i fjernvarme og fjern
de fremtidsperspektiver, der ligger
køling i byområdet. J

Verdens største
sportsbegivenhed
ɟɟ OL i 2012 blev afholdt i
London fra den 27. juli til
den 12. august
ɟɟ De Paralympiske Lege
holdes samme sted i
perioden 29. august til 9.
september
ɟɟ London er den eneste by
i verden, der har været
vært for tre Olympiske
Lege.
ɟɟ OL er verdens største
sportsbegivenhed.
Omkring 10.500 atleter
kæmpede om 305 medal
jesæt, 200.000 personer
har arbejdet for legene,
herunder 70.000 frivillige,
21.000 pressefolk har
dækket konkurrencerne,
og omkring 900 millioner
mennesker fulgte åb
ningsceremonien på tv.
Kilde: london2012.com

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

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

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

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

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

Peter Dalsgaard
d 3269 7443
m 4074 7217
ped@aon.dk
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Regionale
fyraftensmøder om
lokal energiplanlægning
Dansk Fjernvarme inviterer til regionale gå-hjem-møder om strategisk
energiplanlægning, der giver deltagerne en konkret indsigt i, hvordan
varmeværket lokalt kan spille en aktiv rolle i energiplanlægningen.
Tekst: Afdelingsleder Søren Schmidt Thomsen, Dansk Fjernvarme sst@danskfjernvarme.dk

D

en energipolitiske målsætning
er, at Danmark skal reducere
CO2 udledningen med 40 pro
cent i 2020, at el- og varmeforsynin
gerne skal være fossilfri i 2035, og at
Danmark i 2050 er helt fri for anven
delse af fossile brændsler.
Det er yderst klare og ambitiøse
mål. Spørgsmålet, der følger lige i
kølvandet på visionerne, er imidlertid
lige så klart: Hvordan skal målet nås?
En del af svaret er ”strategisk
energiplanlægning”, som vi kender
det fra Varmeplan Danmark 2010, der
nok er det bedst kendte eksempel på
en strategisk energiplan. Til trods for
navnet er der tale om en samlet ener
giplan, da fjernvarmens fremtid ikke
formes isoleret set, men i sammen
hæng med de øvrige energiformer og
energiinfrastrukturer.
På baggrund af et gennemarbej
det datagrundlag er der i Varmeplan
Danmark 2010 opstillet forskellige
scenarier for udviklingen af det sam
lede energisystem i Danmark frem

mod 2050. Scenarierne viser, hvilke
kombinationer af teknologier og
energiformer, der bedst bidrager til at
nå målene, men de viser ikke den geo
grafiske fordeling af udviklingen.
Dansk Fjernvarme har brugt Var
meplan Danmark 2010 til at sætte
fjernvarmen på den politiske dags
orden og synliggøre fjernvarmens
centrale placering i transformationen
af det danske energisystem. Det har
vist sig, at det solide faglige grundlag,
kombineret med konkrete anvisnin
ger effektivt har givet et godt grund
lag for debat.
Der mangler bare en kobling til,
hvad der skal ske lokalt. Hvor i landet
skal der være solvarme, biogas, geo
termi, kraftvarmeproduktion osv.? Sva
ret på det spørgsmål er, at det skal det
enkelte lokale varmeværk selv være
med til at definere. Med kommunen
som varmeplanmyndighed lægges der
med energiforliget fra marts 2012 op
til, at der gennemføres lokale strategi
ske energiplanlægningsprocesser.

Møder om strategisk energiplanlægning
Temamøderne om lokal energiplanlægning afholdes:
19.	september, Region Nordjylland
2.	oktober,
Region Syddanmark
4.	oktober,
Region Sjælland
9.	oktober,
Region Midtjylland
13.	november, Region Hovedstaden.
Tilmelding sker via www.danskfjernvarme.dk, hvor der også kan hentes et
program. Prisen er 1.450 kr. pr. deltager inkl. middag.
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Her vil og skal det lokale fjernvarme
værk have en væsentlig rolle.
For at hjælpe Dansk Fjernvarmes
medlemmer og andre interesserede
videre med arbejdet, arrangeres der i
perioden fra september til november
en række regionale fyraftensmøder
om strategisk energiplanlægning.
Målgruppen er alle, der har interesse
i energiplanlægning i kommunerne:
Varmeselskabernes bestyrelser, med
arbejdere fra kommuner og varmesel
skaber, politikere osv.
På mødet bliver begreberne om
strategisk energiplanlægning sat ind
i en lokal kontekst. Der bliver brugt
en del energi på at forklare, hvordan
selve planlægningsprocessen bedst
gribes an, hvilke data det er nødven
digt at have adgang til, og hvordan
man kommer i gang med samarbej
det. For at finde frem til det, er der
indlæg fra en blanding af erfarne
ressourcepersoner fra varmeværker
og regioner samt politisk ansvarlige i
en række kommuner, der allerede er i
gang med arbejdet. Kommunerne er
valgt sådan, at de ligger i den region,
mødet afholdes i.
Målet med møderne er at give
deltagerne en mere konkret og nær
indsigt i, hvordan man lokalt kan
spille en aktiv rolle i energiplanlæg
ningen - uanset om man repræsente
rer et varmeværk og dets forbrugere,
er myndighed eller lokalpolitiker.
Fællesnævneren er, at man ønsker at
gøre en forskel for fremtidens energi
system, og vil skabe de lokale aktivi
teter, der er nødvendige for, at vi alle
når målet. J

Hvor meget varme bruger husbådene? Der er seks husbåde,
der alle er tilknyttet Hvide
Sande Husbådelaug. Hus

Hvem leverer varmen? Hvide
Sande Fjernvarme

Hvor er vi? Hvide Sande

TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen
foto: Feriepartner Hvide Sande

bådene har én fælles måler.
Tilsammen bruger de omkring
100 MWh, svarende til 16,6
MWh om året for hver husbåd.
Husbådene er ferieudlejnings
boliger og derfor svinger
forbruget alt efter hvor ofte
husene er beboet.

Husbåde i
Hvide Sande
Lystbådehavn

er der fjernvarme

også her

Hvordan fungerer varmesystemet? Hvide Sande
Fjernvarmes ledning fører
til et fælles teknikrum ved
husbådene. Herfra går der
frem- og returløbsledninger
ud til bådene. Ledningerne er
fleksible rør, der er monteret
på undersiden af bådebroen.

Rørene skal kunne give sig op
imod 90 centimeter på grund
af tidevand og generel bevæ
gelse i vandet.
Der er to sæt dobbeltrør og
de har flere funktioner. I det
ene rør løber fjernvarmen frem
og spildevandet retur. I det
andet rør løber fjernvarmen

Hvor længe har husbådene
haft fjernvarme? Siden for
året 2004, da bådene var helt
nye. Alle seks både er bygget

retur og brugsvandet frem.
Dermed sørger fjernvarmens
returvand for frostsikring af
brugsvandet.

Kilde: Driftsleder Jørgen Bukholt,
Hvide Sande Fjernvarme.

Da husbådene blev koblet til
fjernvarmen, overså en af hånd
værkerne en lille krumning på
bådebroen og han gik derfor bag
læns ud over kanten og røg en tur
i baljen.

Bonus-information:
Den 27. oktober 2011 omkring
klokken 16.00 gav en storm pro
blemer ved husbådene. Stikled
ningerne har alarm og den gik på
varmecentralen. I havnebassinet
var vandet grønt og det viste,
at fjernvarmevandet med det
grønne sportstof var lækket. To
af husbåde havde rykket sig fri og
den ene havde rykket stikledningen delvist over. Forsyningen blev
lukket af og skaden blev senere
udbedret, da det igen blev stille
vejr. Det er den eneste gang, der
har været problemer med forsy
ningen.

Største udfordring ved varme?
Helt klart at etablere stikledningen og finde et fleksrør, der kunne
løse opgaven.

Fordelen ved fjernvarme?
Først og fremmest prisen. Fjern
varmen kan til hver en tid konkur
rere med el, som er det eneste
realistiske alternativ. Der var først
lagt op til, at husbådene skulle
have elvarme, men en kontakt fra
fjernvarmeværket fik bådebyg
gerne overbevist om fjernvar
mens muligheder og så blev det
fjernvarme.

i Hvide Sande og har fra starten
haft fjernvarme.

praksis

Fjernvarmen gør
På rekordtid er det lykkedes at omsætte ord til handling.
Køge Fjernvarme er allerede gået i jorden, og over en
årrække vil fjernvarmen forsyne en stadig større del af byen.

Tekst: Kommunikationsmedarbejder Karen Dam Mortensen, VEKS kdm@veks.dk
Foto: Thomas Steen Sørensen/Colorrange
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F

lere steder i Køge er forandringerne mod en grøn
nere energiforsyning allerede i fuld gang. Gaderne
er brudt op, og i sensommervarmen knokler hånd
værkerne med at lægge de rør i jorden, der kommer til at
danne spydspids for fjernvarmens indtog i købstaden syd
for København.
1. spadestik til Køge Fjernvarme blev den 29. maj taget
af borgmester Marie Stærke og formand for VEKS, Finn
Aaberg. De første huller blev gravet i umiddelbar nærhed
af VEKS’ nyerhvervede Køge Kraftvarmeværk – præcis
dér, hvor der inden for et år vil være opført en pumpesta
tion.
I sin tale lagde borgmester Marie Stærke særlig vægt
på, at fjernvarmen bliver et af de vigtigste instrumenter
til at efterleve kommunens ambitiøse klimaplan. Dog
kunne nogle spørge, hvordan kommunen i tider med pres
på de offentlige udgifter tør kaste sig ud i et anlægspro
jekt til 650 millioner kroner? Hertil kunne man stille et
modspørgsmål: Hvordan tør vi lade være? Fjernvarmepro
jektet i Køge er desuden 100 procent brugerfinansieret.
Finn Aaberg roste den hurtige beslutningsproces og
pointerede, at det kun nytter, hvis der er handling bag
ord.
– Eller med andre ord, ganske kort, her lå muligheden
for at realisere den klima- og energipolitik, som alle er
enige om er vejen frem, men som til tider kan være van
skelig at bringe fra de politiske skåltaler til realitet.
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sit indtog i Køge
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VEKS har af Køge Kommune fået til opgave at anlægge fjernvarmesystemet i Køge. Det arbejde er i fuld gang og vil foregå frem
mod 2022. Derefter vil der fortsat blive sluttet nye kunder til nettet.

Tredjesidste købstad
uden fjernvarme
Før spaden kunne sættes i jorden,
måtte vejen banes af en række resul
tatorienterede aktører.
Foruden Køge ”lider” kun to andre
købstæder under ikke at have et
fjernvarmesystem; Holbæk og Skælskør. Af mange årsager er fjernvar
men aldrig blevet introduceret i Køge,
men nu er tiden moden.
For et par år siden optrådte byen
som en oplagt fjernvarmeby i Varme
plan Hovedstaden. Køge Kommune
var ikke sen til at gribe idéen og satte
fjernvarme på den politiske dagsor
den – dels som led i kommunens kli
maplan, dels i erkendelse af at fjern
varme er en af fremtidens mest sikre
energiforsyninger. Dokumentationen
for den økonomiske og miljømæssige

rentabilitet i fjernvarmen viste sig
tydeligt i både udbygningsplanen og
projektforslaget. Ud over de store
miljømæssige gevinster er der sund
økonomi i projektet for både kunder
og samfund.
– En af årsagerne til det høje
tempo i processen er, at der fra star
ten har været en vilje og ikke mindst
en samarbejdsvilje til stede blandt de
involverede parter, fortæller direktør
for VEKS, Lars Gullev.
Parterne i projektet er – ud over
Køge Kommune – VEKS, DONG Energy
og Junckers Industries.
Efter foranalyser og -projekter be
sluttede Køge Kommune at anmode
VEKS om at iværksætte etableringen
af fjernvarmen i Køge. Navnet på
VEKS’ nye aktivitet er Køge Fjern
varme, som vil være ansvarlig for dels

Glad borgmester
Køges borgmester, Marie Stærke (S), glæder sig over fjernvarmeprojektet
- Ud over at forbrugerne sikres en lavere varmeregning, vil Køge Kommune
få reduceret CO2-udledningen med op til 40.000 ton om året. Det svarer til,
hvad 4.000 borgere udleder på et år. Samtidig vil fjernvarmeprojektet un
derstøtte vores erhvervsaktiviteter på havnen og sikre et stort antal lokale
arbejdspladser i anlægsperioden. Projektet kommer både miljøet, kunderne
og samfundet som helhed til gode.
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at etablere dels drive den fremtidige
fjernvarmeforsyning i Køge. (Læs
mere på www.koegefjernvarme.dk)

Køge Kraftvarmeværk
DONG Energy har i mange år ejet og
drevet det lokale biomassefyrede
kraftvarmeværk, som leverer el til
elnettet og procesdamp til Junckers
Industrier. Der er dog et stort over
skud af varme, som med det nye fjern
varmeprojekt vil blive anvendt i Køge
i stedet for – som i dag – at blive ledt
direkte ud i Køge Bugt.
Men DONG Energy har det seneste
halvandet år villet afhænde en række
decentrale værker; deriblandt Køge
Kraftvarmeværk. Derfor opstod der
pludselig en usikkerhed om hele etab
leringen af det nye fjernvarmesystem
i Køge.
– For hvor skulle varmen komme
fra? Her måtte VEKS så genoverveje
sin rolle i Køgeprojektet og melde sig
som potentiel køber, siger Lars Gullev,
og fortsætter:
– Vi var godt klar over, at der
ikke ville være en lang kø af købere
til Køge Kraftvarmeværk og endte
hurtigt i realitetsforhandlinger med
DONG. Summa summarum endte
forhandlinger og en række offent
lige godkendelser med, at man den

praksis

– Alle involverede parter har brændt for at omsætte klima- og energipolitiske målsætninger til konkret handling. Og mere konkret kan det vel næppe blive: De første kunder i Køge kan allerede forsynes med fjernvarme fra foråret 2013, siger VEKS’ direktør
Lars Gullev.

30. marts kunne sætte de formelle
underskrifter på aftalen om, at VEKS
ville overtage Køge Kraftvarmeværk
den 1. maj 2012.

Politisk handlekraft
Sideløbende med VEKS’ køb af Køge
Kraftvarmeværk har parterne været
igennem en række effektive beslut
ningsprocesser.
Køge Kommune handlede resolut
ved dels at anmode om at indtræde
i VEKS som ny interessent, dels bad
kommunen – som nævnt – VEKS om at
være aktør på etableringen af fjern
varmenettet i byen.
Den politiske handlekraft i VEKS
bestod ikke mindst i en nødvendig
vedtægtsændring. De nye vedtægter
skulle gøre det muligt at:
ɟɟ optage Køge Kommune som ny
interessent
ɟɟ VEKS efter anmodning kunne etab
lere distributionsanlæg
ɟɟ VEKS købte DONGs kraftvarme
værk i byen.
– Vi blev hurtigt klar over, at den
videre drift af kraftvarmeværket jo
var et grundvilkår, for at fjernvarme
projektet kunne blive til noget, og så
måtte vi handle hurtigt på de indre
linjer, forklarer Lars Gullev.
DONG og VEKS arbejdede på pro

cedurer og formalier ved overtagel
sen af Køge Kraftvarmeværk, hvilket
undervejs har involveret en række of
fentlige instanser og myndigheder.
Junckers Industrier samarbejdede
med VEKS om en aftale om levering
af procesdamp til Junckers de næste
15 år; aftalen faldt på plads den 26.
april 2012.
– De effektive beslutningsproces
ser og den politiske handlekraft er
årsagen til, at det på mindre end tre
år er lykkedes at komme fra en – kan
nogen synes – luftig vision til den
virkelighed, at vi allerede i maj i år
kunne sætte spaden i jorden, konklu
derer Lars Gullev.

Frivillighedens vej
Tilslutningen til fjernvarme i Køge
er gratis. Lars Gullev understreger,
at alt kører ad frivillighedens vej i
fjernvarmeprojektet i Køge. De po
tentielle kunder får dog et tilbud,
som er svært at afslå, da prisen er
lavere end ved naturgas. Tariffen
(som er godkendt af Energitilsynet)
er nemlig skruet sammen under
andre forudsætninger end sædvan
ligvis inden for fjernvarmebranchen.
Indeholdt i tilbuddet om fjernvarme
er en prisgaranti, hvor kunderne hos
Køge Fjernvarme er garanteret en

10 % lavere varmeregning i forhold til
naturgasforsyning.
I øvrigt er der ingen anlægsom
kostninger forbundet med at skifte
fra naturgas til fjernvarme, da Køge
Fjernvarme står for både anlæg og
etablering af det samlede fjernvarme
system – til og med varmeveksleren.
I Køge er det i første omgang større
boligblokke, kommunale bygninger
og virksomheder – kunder større
end 300 m2 – som tilbydes billig og
CO2-neutral fjernvarme. Den aktuelle
status er, at Køge Fjernvarme har
modtaget underskrevne hensigtser
klæringer fra kunder med et årligt var
meforbrug svarende til knap 250 TJ.
– Alle involverede parter har
brændt for at omsætte klima- og ener
gipolitiske målsætninger til konkret
handling. Og mere konkret kan det vel
næppe blive: De første kunder i Køge
kan allerede forsynes med fjernvarme
fra foråret 2013, siger Lars Gullev. J

Læs mere
Fjernvarmeprojektet i Køge har
sin egen hjemmeside:
www.koegefjernvarme.dk.
Se også www.veks.dk.
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Marstal gemmer solen
til de kolde dage

Det tog tre måneder at fylde det
store sæsonlager ved
Marstal. Bassinet er i
dag dækket af tre lag
isolering og en kraftig
isoleringsdug.
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En gigantisk overdækket swimmingpool
sørger for, at Marstal Fjernvarme kan
lagre energien fra solens stråler fra
sommer til vinter.

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Marstal Fjernvarme

H

vis man ikke ved bedre, ligner
det blot en mindre forhøjning
i landskabet med en kæmpe
stor lys dug spændt ud over sig. Går
man en tur oppe på dugen, føles det
som en enorm vandseng. Underlaget
indretter sig skvulpende efter skoene
i bløde, eftergivende bevægelser. Og
faktisk er sammenligningen med en
vandseng ikke grebet helt ud af den
blå luft.
For under skosålerne, dugen og tre
lag isolering befinder der sig vand.
Hele 75.000 m3 vand, faktisk. Det
spøjse bygningsværk er nemlig et
sæsonlager, der kan gemme solens
varme stråler til mørke og kolde tider.
Lageret ligger ved Marstal på Ærø
og gør Marstal Fjernvarme i stand til
at lade solvarme fylde meget mere i
den samlede årsproduktion, netop
fordi energien kan gemmes. Solen
vil fremover komme til at dække
omkring 55 procent af værkets årlige
behov mod cirka 30 procent i dag.
Udnyttelsen af solens stråler over
Marstal startede ellers ganske beske
dent med 75 m2 solfangere på taget
af den lokale svømmehal. Det har
med årene udviklet sig til et projekt
i en helt anden skala. I mange år har
varmeværket på øen i det sydfynske
øhav tiltrukket besøgende fra hele

verden, der er kommet for at studere
det, der længe var verdens største sol
varmeanlæg. Strømmen af gæster vil
næppe aftage med de nye tilføjelser.
Ikke alene er solvarmeanlægget næ
sten fordoblet i størrelse fra 18.000 m2
til 33.000 m2 – hvilket i sig selv en
forandring, der er til at få øje på – der
er også kommet en fliskedel, et ORCanlæg og en stor varmepumpe til.

Ikke bare et hul i jorden
Selvom et lager som det, der gemmer
sig under den udspændte kæmpedug,
i sin grundtanke er utrolig enkel – et
kæmpe hul i jorden med vand i – så er
byggeriet langt fra lige ud ad landeve
jen. Et hul i jorden er nemlig ikke bare
et hul i jorden, når proportionerne er
så store.
– Det er et projekt, der har fyldt
meget, mens forberedelserne og
byggeriet har stået på. Alene myndig
hedsbehandlingen kræver en ekstra
indsats, fordi den er anderledes end
det, vi plejer at have med at gøre. Det
skyldes, at vi skal grave dybt, og så
kommer der forskellige regler i spil,
der normalt ikke har betydning for os,
fortæller Marstal Fjernvarmes direk
tør, Leo Holm.
Også selve udgravningen af
det store hul i jorden havde sine

udfordringer. Hvor skaffer man ek
sempelvis 75.000 m3 vand fra? Det
vender vi tilbage til.

Nye veje, nye muligheder
Marstal Fjernvarme er flere gange
gået forrest, blandt andet ved at være
det første værk til at udnytte solvarme
i stor skala. En model, der har vundet
indpas hos varmeværker landet over,
der i disse år bygger store anlæg.
Med det nye sæsonlager træder
Marstal Fjernvarme igen nye stier,
da det er det første af sin slags i den
skala. Men erfaring med sæsonlag
ring har Marstal Fjernvarme faktisk
allerede. Hele to andre lagertyper har
været forsøgt med skiftende held. Et
mindre vandlager med en anden type
låg og tildækningsløsning samt et
lager, hvor hullet i jorden var fyldt op
med sand i stedet for vand. Ingen af
delene var den rigtige løsning.
Det nye lager giver imidlertid
værket mulighed for at træde et
kæmpe skridt fremad og blive så godt
som fri for den dyre og besværlige
bioolie, der i dag dækker 70 procent
af årsbehovet. Fremover kommer
energimikset til at bestå af 55 pro
cent solvarme, 40 procent laves på en
ny fliskedel, mens en varmepumpe og
bioolie klarer det sidste.
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Grundige forberedelser
Sæsonlageret er nøglen til, at sol
varmen kan komme til at fylde langt
mere. Til gengæld har det været en
nøgle, det ikke har været helt uden
udfordringer at få til at passe.
Første skridt i processen var at
regne sig frem til, hvor stort sæson
lageret skulle være. Næste skridt var
at finde den bedste placering. Det vil
sige så tæt på solvarmeanlægget som
muligt for at undgå varmetab. Det
kræver grundige undersøgelser at
finde ud af, om jorden overhovedet er
egnet til et sæsonlager.
– Vi har brugt en million kroner på
geotekniske undersøgelser. De har
handlet om at finde ud af, hvordan
undergrunden så ud, og hvordan
grundvandet var, forklarer Leo Holm.
Lageret går omkring 16 meter ned i
jorden og derfor er det nødvendigt at
sænke grundvandsspejlet. Det giver
en risiko for, at der kan opstå revner i
nærliggende bygninger, fordi grund
vandsårerne kan tørre ud et stykke
væk. Marstal Fjernvarme har derfor
fotograferet samtlige huse i området
for at kunne dokumentere, om der op
stod skader som et resultat af udgrav
ningen. Det gjorde der heldigvis ikke.
– Men det er vigtigt at sikre sig, at
risikoen bliver omfattet af den entre
priseforsikring, man laver på projek
tet. Det er helt normalt, at man kan
Gravemaskinerne var på hårdt arbejde med at komme 16 meter ned i
jorden, da Marstal Fjernvarmes sæsonlager skulle bygges.

Sæsonlageret måler 120x150 meter og er dermed lidt større
end en fodboldbane. På det dybeste sted er der 16 meter ned.
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trække varme ud af lageret i vintersæsonen.
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forsikre sig mod sådanne skader, når
man laver grundvandssænkning. Det
er bare ikke noget, vi så ofte arbejder
med, når vi bygger nye produktions
anlæg i fjernvarmebranchen, siger
Leo Holm.

Vejret har drillet
Udgravningen af det 120x150 meter
store hul har været præget af pro
blemer med det våde danske klima.
Regnen har gjort det svært at styre
gravearbejdet, og det forsinkede pro
cessen. Det betød, at der først blev
fyldt vand i hullet henover vinteren,
og så gav frosten problemer. Persona
let måtte simpelt hen hakke is i styk
ker, for at den store swimmingpool
ikke skulle fryse helt til.
– Processen med at få hullet fyldt
med vand var en kæmpe udfordring.
Vi byggede faktisk vores eget minivandværk, lejede et rensningsanlæg
og fyldte herefter vand i hullet. Det
tog tre måneder at fylde op, og un
dervejs hældte vi et par hundrede
tons blødgøringsmiddel i vandet. Det
blev leveret i 25 kg sække, som vi stod
ved vandkanten og læssede i. Det var
såkaldt fast, manuelt arbejde, smiler
Leo Holm.
I dag er hullet fyldt, dækket med
tre lag isoleringsmateriale og en dug.
Leo Holm og hans kollegaer arbejder
på en af de afsluttende udfordringer,

nemlig at finde den bedste metode
til at lede regnvand væk fra overfla
dedugen. Ellers vil vandet samle sig i
store vandpytter, og det kan medføre
problemer. Men det er en udfordring,
der er til at løse.
Leo Holm gør opmærksom på, at
sæsonlagre er et område, hvor der
– ligesom på så godt som alt andet
fjernvarmeudstyr – er en teknologi
udvikling i gang. Når det gælder lagre,
sker udviklingen inden for blandt
andet isoleringsmaterialer og de ”li
nere”, som man kalder såvel den dug,

der løber ned langs hullets sider og
i bunden, som den dug, der dækker
lageret til øverst oppe. Fremtidens
lagre kan dermed sagtens vise sig at
blive bedre end det, der nu står klar
ved Marstal. Og lagrene er nødven
dige, mener Leo Holm.
– Hvis solvarme skal fylde en
stor del af varmeværkernes årlige
varmebehov, er det ganske enkelt
nødvendigt at tænke i sæsonlagring.
Så jeg er overbevist om, at lagre som
dette kommer til at dukke op rundt
omkring. J

Sunstore 4
Marstal Fjernvarmes sæsonlager er blot et ud af i alt fem nye anlæg, der
samlet set forandrer varmeværket til at være baseret på 55 procent sol
varme, 44 procent flisfyring og varmepumpe samt 1 procent bioolie.
Projektet har fået støtte via EU’s 7. rammeprogram. Forudsætningen
var, at kapaciteten på værket skulle være mindst 10 MW og mindst 50 %
skulle dækkes af solvarme, og at der skulle ligge forskning og udvikling i
projektet. Endnu et vigtigt krav er, at den viden, der skabes, skal spredes
bedst muligt i EU.
De nye anlæg, der er kommet til i Marstal i forbindelse med projektet, er:
ɟɟ Fliskedel
ɟɟ Udbygning af solvarmeanlægget
ɟɟ Sæsonlager
ɟɟ Varmepumpe
ɟɟ ORC-anlæg
Læs mere på www.solarmarstal.dk

En såkaldt ”liner” – en hårdfør isoleringsdug – sørger for at
dække bund og sider i lageret til. Øverst kommer til sidst tre
lags isolering og endnu en liner.

Prisen for at bygge sæsonlageret var 250 kroner per m3 svarende
til 18,7 millioner kroner i alt.
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Min dag
Lone Overgaard
42 år · Bogholder · Hadsund Fjernvarme
4 år i stillingen
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
Foto: Marianne Andersen

Det første jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at
tømme postkassen. Derefter tænder jeg computeren og
går op og hilser på mine kolleger, samtidig med jeg henter
en kop kaffe. Når jeg kommer tilbage, er computeren star
tet op, og jeg er klar til dagens opgaver.
Mit arbejde består i mange forskellige administrative
opgaver som håndtering af post, betaling til kreditorer,
indbetalinger fra forbrugere, oprette nye forbrugere, ryk
kere, udarbejde flytteopgørelser og indberetning til PBS.
Jeg vedligeholder også vores hjemmeside og udbetaler
lønninger til medarbejdere og tager mig af forskellige an
dre administrative opgaver.
Min vigtigste opgave er at være der for de ca. 1.820
forbrugere, der er tilsluttet Hadsund Fjernvarme, og ser
vicere dem på bedste måde.
Min tætteste kollega er i virkeligheden alle mine fire
kollegaer, føler jeg. Men jeg arbejder mest sammen med
min chef, Bo Holt Andreasen. Vi supplerer hinanden rigtig
godt.
Jeg spiser min frokost sammen med mine kollegaer, hvor
vi snakker om løst og fast.
Jeg er gladest for mit arbejde, når der
er nok at rive i, og jeg kan godt lide
nye udfordringer.
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Der er mest pres på, når der skal laves årsopgørelser,
og når vi skal indberette til PBS.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi det er et
dejligt frit job. Jeg bestemmer selv, hvornår tingene bli
ver lavet, når bare jeg overholder de forskellige deadli
nes. Forbrugerne er som regel også altid positive.
Jeg kunne godt tænke mig, at min arbejdsdag var
som nu. Jeg synes faktisk, min arbejdsdag er som den
skal være. Jeg bestemmer selv, hvornår jeg laver hvilke
opgaver, og har et meget selvstændigt job, selvfølgelig
under ansvar.
En særlig oplevelse var dengang Prins Henrik besøgte
Hadsund Fjernvarme den 25. maj 2011 og dagene op til
besøget, med PET’s og bombehundenes gennemgang
af værket.
Det sidste jeg gør, før jeg går
hver dag, er at frankere da
gens post og aflevere den i
en postkasse.

ENERGIPOLITISK KONFERENCE
27. SEPTEMBER 2012
MOLTKES PALÆ, KØBENHAVN

FRA ENERGIFORLIG
TIL HANDLING
MØD OP TIL ÅRETS ENERGIPOLITISKE KONFERENCE
– HER FÅR DU BÅDE VIDEN OG NETVÆRK
Få de seneste energipolitiske strømninger i kølvandet på forårets energiforlig
fra politikerne selv. Få også konkret, anvendelig viden, når vi sætter fokus på
biomasse og især gassens rolle i fremtidens energimiks.
Du kan læse meget mere om det konkrete program på www.danskenergi.dk,
hvor du også kan melde dig til konferencen.
Energipolitisk Konference arrangeres i samarbejde mellem Dansk Fjernvarme
og Dansk Energi.

ny viden

Kampagnen
Sommerluk.dk
blev en succes
Med en ny kampagne lykkedes det at sætte fokus på det besparelses
potentiale, der ligger i at sommerlukke for fjernvarmen. Sommerluk.dk
gentages næste år, og alle kan være med.
Tekst: Projektleder Jimmi Eiberg Jensen, Københavns Energi jiej@ke.dk
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Sommerlukning Københavns Energi
og 10:10 Danmark tog i foråret initia
tivet til kampagnen, Sommerluk.dk,
(omtalt i Fjernvarmen 5/12). Formålet
med kampagnen var at sætte fokus
på fjernvarmen og det store bespa
relsespotentiale, der ligger i at som
merlukke korrekt for fjernvarmen,
når fyringssæsonen er forbi. Kampag
nen havde en alternativ tilgang til,
hvordan man, via samarbejder, kunne
sprede budskabet og nå omtale. Men
blev Sommerluk.dk en succes?

Omtalt over hele landet
Ja, med omtale i flere landsdækkende
aviser, radio- og tv-kanaler, samt vis
ning af Sommerluk.dk-filmen i DR pro
grammet, OBS, i en længere periode,
kan vi med god samvittighed sige, at
det lykkedes at sætte fokus på fjern
varmen og sommerlukning. Kam
pagnen blev landet over rigtig godt
modtaget af både fjernvarmebran
chen, Ngo’er og virksomheder, hvoraf
mere end 35 valgte at støtte aktivt op
om kampagnen. Ud over de mange
aktive deltagere, som på hver deres
måde har gjort et fantastisk stykke
arbejde, har endnu flere valgt at om
tale eller henvise til kampagnen uden
direkte at tilmelde sig på Sommerluk.
dk’s hjemmeside som aktive.
Med et samlet realiseret budget
på under 150.000 kr. inklusiv time
forbrug, annoncer, film osv., har den
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valgte kampagneform vist, at det er
muligt at skabe opmærksomhed og
engagement, hvis man tør inkludere
andre og selv gå forrest. En af styr
kerne ved kampagnen har været den
åbne form, hvor der ikke har været
stillet krav til, hvordan deltagerne
skulle bruge det materiale, der blev
stillet til rådighed. Dette har gjort, at
der været god mulighed for at sætte
sit eget præg på kampagnen, hvilket
for eksempel Næstved Varmeværk
gjorde på en rigtig flot måde med an
noncer og radiospots tilpasset deres
kunder.

Grundlag for en god snak
Selvom sommeren har været lang tid
undervejs i år, er det faktisk meget
få personer, der har haft negative
kommentarer til kampagnen. 10:10
Danmark, og Københavns Energi har
fået meget få negative henvendelser,
og de fleste af disse henvendelser har
været fra ældre mennesker, som fryg
tede at komme til at fryse. Det har
givet anledning til nogle gode snakke
om, hvordan man indstiller og bruger
fjernvarmen korrekt.
De henvendelser, initiativtagerne
har modtaget, viser, at kampagnen
er nået bredt ud. Henvendelserne er
kommet fra hele landet, hvilket har
givet gode muligheder for at snakke
om korrekt indstilling af fjernvarme
anlæg og radiatorventiler, både med

dem, der sommerlukkede, og især
med dem, der syntes, starten af som
meren var lidt for kold til sommerluk
ningen.

En tilbagevendende kampagne
På baggrund af den gode opbakning
og omtale forventer Københavns
Energi og 10:10 Danmark, at kam
pagnen vil blive en årligt tilbageven
dende begivenhed, som kan være
med til at sætte fokus på fjernvarme
og energispild.
Hvor langt nåede kampagnen ud?
Det er svært at få nævnt alle steder,
hvor kampagnen har været omtalt
og nævnt. Rækken er lang og omfat
ter blandt andet Politiken, Jyllands
Posten, Fyens Stiftstidende, DR Up
date, DR P4, Radio 24SYV, Altinget,
TV2 Bornholm, DR’s OBS-program,
Viborg Nyt, Næstved Nyt, Den blå Avis
og mange flere. Endvidere har kam
pagnen været vist på en lang række
hjemmesider, og der har været over
25.000 sidevisninger på Sommerluk.
dk. Derfor må det også konkluderes,
at langt de fleste danskere har haft
muligheden for at høre om Sommer
luk.dk’s budskab.
Hvis man ønsker at være med i
kampagnen til næste år, er det alle
rede nu muligt at kontakte under
tegnede på mail jiej@ke.dk. J

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Spar tid og penge
med Danfoss tvillingventiler
Med det kompakte og fleksible tvillingbeslag er det
nemt at montere ventilerne under selv vanskelige
pladsforhold.

Se vores omfattende program af kugleventiler DN 15
- DN 600 på varme.danfoss.dk eller kontakt Danfoss
kugleventiler direkte på tlf. 7488 7644.

Fleksibel
tilslutning

Tvillingventilerne leveres med mange
forskellige tilslutningsmuligheder, så der
spares tid og penge på montagen.

varme.danfoss.dk

ny viden

Værktøjer til udbredelse af
fjernvarme i villaområder og
ved nybyggeri
F&U-projekt har resulteret i håndbogen ”Værktøjer til udbredelse af
fjernvarme i villaområder”, hvor fjernvarmeselskaber kan hente nye ideer til
minimering af fjernvarmeprojekters anlægsomkostninger.
Tekst: Projektleder Klaus Fafner, Energiforsyning og Planlægning Rambøll KLF@ramboll.com

F&U-Projekt Med støtte fra Dansk
Fjernvarmes F&U-Konto har Solrød
Fjernvarmeværk og Fjernvarme Fyn
sammen med Solrød og Odense kom
muner og Rambøll gennemført et
studie i mulighederne for at udbrede
fjernvarme i de byområder, der fort
sat er udlagt til naturgas og olie.
Især naturgas er med tilslutning
af ca. 300.000 husstande en domine
rende forsyningsform i mange vil
laområder, specielt i Hovedstadsom
rådet. Hovedstadskommunen Solrød
har således væsentlige villaområder,
der er udlagt til naturgas. Tilsvarende
byområder i Odense Kommune har
derimod i dag fjernvarme.
Analyser og konklusioner fra det
fælles studie er samlet i håndbogen
”Værktøjer til udbredelse af fjern
varme i villaområder”, maj 2012, der
kan hentes fra Dansk Fjernvarmes
hjemmeside.
I håndbogen tages der afsæt i, at
fjernvarmens konkurrencedygtig
hed først og fremmest afhænger af
anlægsomkostningerne til det nye
fjernvarmesystem. Og da anlægs
omkostningerne er markant højere i
Hovedstadsområdet end eksempelvis
på Fyn, virker dette som en barriere
for fjernvarmens udbredelse.

Men da der, modsat de individuelle
alternativer er tale om en kollektiv
beslutning, vil fjernvarmens konkur
rencedygtighed også afhænge af
organisering og samarbejde. Et højt
tilslutningsniveau og en hurtig til
slutningstakt – enten ved bred, frivil
lig opbakning eller gennem påbudt
tilslutningspligt – hænger således
nøje sammen med økonomien i et
fjernvarmeprojekt, og dermed om
varmeprisen kan blive attraktiv for
forbrugerne.
Andre parametre kan også have
en vis betydning for tilvalg af fjern
varme: Komfort, forsyningssikkerhed,
husets værdi og mulighed for energi
rådgivning fra fjernvarmeselskabet.
Mere overordnet giver fjernvarme
mulighed for energieffektivitet og
brændselsfleksibilitet med bedre
mulighed for at integrere vedvarende
energikilder. Det er ikke mindst
aktualiseret af den energipolitiske
målsætning om at gøre Danmark
uafhængig af fossile brændsler på
længere sigt.
Håndbogens formål er således at
bidrage med ideer til, hvordan det
kan blive mere attraktivt at udbrede
fjernvarme i villaområder og lignende
i de dele af landet, hvor det ellers er

Anlægsprisniveau – eksisterende byggeri
Højt niveau
Lavt niveau

Fjernvarme ikke økonomisk

Kr./(MWh/år)

Kr./(MWh/år)

5.000
4.000
3.000

Fjernvarme

2.000
1.000
0

Åben/lav
10- 20 MWh/år

Tæt/lav
10- 20 MWh/år

21-50 MWh/år

Figur 1 – Anlægsprisniveau og om fjernvarme
er økonomisk i eksisterende byggeri
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Håndbogens indhold
Til håndbogen valgte arbejdsgrup
pen at diskutere og belyse følgende
emner:
J Begrænsning af anlægsomkostnin
ger, som er essentielt for realisering
af et fjernvarmeprojekt i villakvar
terer og lignende. Men begrænsning
af anlægsomkostninger hænger
sammen: Stor kundetilslutning,
opbakning fra de lokale ejendoms
ejere og fra politisk hold, udnyttelse
af eksisterende fjernvarmesystem,
betydningen af storforbrugere og
god varmetæthed.
J Tilslutningsudgifter og fjernvarme
tariffer. Ved valg af tarifering anbe
fales fortsat at tage udgangspunkt

Anlægsprisniveau – nybyggeri

7.000
6.000

svært at komme ud med fjernvarmen.
Håndbogen skal inspirere til at sætte
skub i det lokale samarbejde omkring
fjernvarmekonverteringsprojekter
– fra kommunens side med en typisk
mere helhedsorienteret, miljø- og
klimapolitisk indgangsvinkel – og
fra fjernvarmeselskabets side med
fokus på at varetage eksisterende og
kommende kunders interesser gen
nem en mere effektiv udnyttelse af
fjernvarmesystemet og realisering af
rentable udbygningsprojekter.

51-100 MWh/år

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Højt niveau
Lavt niveau
Fjernvarme ikke økonomisk

Fjernvarme

Åben/lav, nyt
<10 MWh/år

Tæt/lav, nyt
<10 MWh/år

Figur 2 – Anlægsprisniveau og om
fjernvarme er økonomisk i nybyggeri
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i de kostægte principper, men nogle
selskaber har i de senere år introdu
ceret tarifstrukturer, der læner sig
op ad naturgastariffen for at være
mere direkte konkurrencedygtig.
J Tilslutningspligt er et emne, der kan
skabe lokal debat omkring et fjern
varmeprojekt. Hvis der, af hensyn
til projektøkonomien, overvejes
tilslutningspligt, er det erfaringen,
at der bør være et konkret privat
økonomisk incitament til at skifte
til fjernvarme, før det kan anbefales
at anmode kommunalbestyrelsen
om at påbyde tilslutningspligt.
J Forbedring af planlægning og de
sign af nye fjernvarmenet belyses
også i håndbogen. Det kan nemlig
være en økonomisk fordel at re
vurdere den sædvanlige metodik,
hvorved et fjernvarmenet designes
og planlægges. Det vil dog kræve et
grundigere forarbejde og et tættere
samarbejde mellem fjernvarmesel
skab, kommune, rådgivere og entre
prenører.
J I håndbogen beskrives endvidere, at
forskellige former for planlægning og
tilrettelæggelse af anlægsarbejdet
vil have indflydelse på de samlede
anlægsomkostninger. Ved systema
tisk detektering af måder, hvormed
anlægsomkostninger under anlægs
processen kan bringes ned, kan
egentlig benchmarking være en me
tode. Men det kræver, at fjernvarme
selskabet allokerer de nødvendige
ressourcer til dette forarbejde.
J I håndbogen peges på, at hvad angår
entreprenørarbejde og lægnings
principper, er der er fortsat områder,
hvor der kan anbefales forbedringer.
Først og fremmest vil et bedre flow
i lægningsarbejdet kunne spare
tid og penge. Der kan være fordele
og ulemper ved valg af forskellige
lægningsmetoder, hvorfor optimale
valg må vurderes i de enkelte pro

jekter. Styret underboring og det,
der i håndbogen kaldes ”futtogslæg
ning”, vil kunne give gode mulighe
der for anlægsbesparelser. Introduk
tion af nye metoder kræver dog, at
fjernvarmeselskab og entreprenører
er villige til at tage risikoen ved at
afprøve nyt. Også en konstruktiv
inddragelse af vej- og miljømyndig
heder kan give mulighed for at redu
cere anlægsomkostningerne.
J Håndbogen peger desuden på et
effektivt samarbejde med de kom
mende kunder. Det er vigtigt at
opbygge en god kunderelation så
tidligt i processen som muligt.
Under udvikling af fjernvarmeprojek
tet er det således essentielt at opnå
en fælles forståelse for alle invol
verede og berørte parter om hvilke
parametre, der er vigtige for øko
nomien, og som alt i alt kan betyde
økonomiske besparelser og tilfredse
varmekunder.

Anlægsprisniveauets betydning
Under forarbejdet til håndbogen var
der enighed om, at en af de væsent
ligste barrierer mod fjernvarmens
udbredelse er høje anlægsomkostnin
ger. Når anlægspriserne sammenlig
nes fra projekter forskellige steder i
landet, tegner der sig et tydeligt bil
lede af store forskelle i anlægspriser.
Groft kan der tales om et skel ved Sto
rebælt mellem Østdanmark og Vest
danmark, men mere præcist har især
Hovedstadsområdet og visse større
byer et højt anlægsprisniveau, mens
der i Jylland og på Fyn, Lolland-Falster
og Bornholm gennemgående er et
lavere anlægsprisniveau, og navnlig
kan niveauet være markant lavere i
de mindre byer i disse landsdele.
En række projektforslag fra hele
landet viser et mønster i anlægspri
serne og deres indflydelse på, om et

fjernvarmeprojekt er vurderet sam
fundsøkonomisk rentabelt, hvilket
også overvejende betyder, at det er
selskabsøkonomisk fornuftigt og
giver attraktive fjernvarmepriser for
forbrugerne.
I figur 1 er anlægsprisniveauet, og
om fjernvarmen er økonomisk ren
tabel, vist for eksisterende byggeri,
der planlægges konverteret til fjern
varme fra naturgas. Hvis det domine
rende alternativ derimod er oliefy
ring, vil fjernvarme blive økonomisk
rentabelt ved et højere anlægspris
niveau. For de individuelle projekter
kan der være markante variationer
i forhold til gennemsnittet, og det
aktuelle fjernvarmeprojekts økonomi
vil da også afhænge af en række an
dre faktorer såsom tilslutningsniveau
og selve fjernvarmeproduktionspri
sen og ikke alene af anlægsprisen.
Trods det illustrerer figur 1, at
fjernvarme gennemgående ikke er
økonomisk rentabel for åben/lav
(villaområder) og tæt/lav (række
husbebyggelse), hvis anlægsprisen
kommer op over 5-6.000 kr. pr. MWh/
år nettovarmeforbrug. Det er typisk
dette høje anlægsprisniveau, som er
i Hovedstadsområdet og visse større
byer. Mange andre steder er det i
højere grad lykkedes at begrænse an
lægsudgifterne, hvorved fjernvarmen
er blevet realiserbar.
Der er indbygget en selvfor
stærkende virkning således, at hvis
anlægsprisniveauet er lavt, vil tilslut
ningsinteressen være tilsvarende
høj, og et højt tilslutningsniveau vil
bidrage til et endnu lavere anlægs
prisniveau. Denne selvforstærkende
effekt fremgår ikke af figuren, idet
den er baseret på projektforslag,
hvor der er forudsat et passende højt
tilslutningsniveau.
I figur 2 er den samme tendens vist
for åben/lav og tæt/lav nybyggeri.

Tilmeld dig vores NYHedsBreve på

www.danskfjernvarme.dk
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Det til trods for, at varmebehovet for
nybyggeri er væsentligt lavere end
for eksisterende byggeri. Årsagen
er, at anlægspriserne også vil være
væsentligt lavere i et byggemod
ningsområde end i et eksisterende
boligområde.

Planlægning, design og
anlægsarbejder
Der blev i forarbejdet til håndbogen
foretaget en række sammenligninger
mellem fjernvarmeselskaberne og
kommunerne. Det gjaldt såvel plan
lægning og design som de enkelte
anlægsarbejder, herunder metoder,
planlægning og foranstaltninger i for
bindelse med udførelsesprocessen.
Revurdering af planlægning og de
sign kan medføre anlægsbesparelser,
men det kræver, at fjernvarmeselska
bet har de nødvendige ressourcer til
rådighed til dette forarbejde. Res
sourcerne er f.eks. vidt forskellige i et
stort fjernvarmeselskab som Fjern
varme Fyn set i forhold til lille selskab
som Solrød Fjernvarmeværk. For Sol
rød Fjernvarmeværk er samarbejdet
inden for VEKS derfor meget vigtigt.
Sammenligninger mellem fjern
varmeselskaber har som nævnt
afdækket store geografiske forskelle
i anlægsudgifter, således at anlægs
udgifterne i mange tilfælde er nede
på det halve blandt fynsk/jyske
fjernvarmeentrepriser set i forhold til
Hovedstadsområdet. Det samme bil
lede tegner sig ved sammenligning af
anlægsprojekter mellem Fjernvarme
Fyn og Solrød Fjernvarmeværk.
For at afklare forskellene blev der
derfor under forarbejdet udvekslet
erfaringer om materialer, rørtyper,
entreprenørarbejde, lægnings- og
tildækningsprincipper, genbrug af
fyldmaterialer, belægninger mv. En
treprenører og leverandører er også
blevet inddraget.
Det er endvidere vigtigt for an
lægsarbejde at sikre en konstruktiv
inddragelse af vej- og miljømyndig
heder. De er en væsentlig parameter
for anlægsomkostningerne, hvilket
specielt ses i mindre byer, hvor der
f.eks. ikke stilles de samme krav til
trafikomlægning og adgangsforhold
som i de større byer med tættere tra
fikforhold.
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Mange ejendomsejere – mange
holdninger og interesser
Et emne, der også tages op i håndbo
gen, er de mange ejendomsejere, der
er involveret med deres vidt forskel
lige interesser, forudsætninger og
holdninger. Information og dialog er
derfor essentielt for at realisere et
fjernvarmeprojekt med stor kunde
tilslutning. Det er vigtigt at opbygge
gode kunderelationer så tidligt i
processen som muligt. Der er tale om
opbygning af et tillidsforhold. Det
vigtigt at opnå en fælles forståelse
for alle involverede og berørte parter,
hvilke parametre der betyder noget
økonomisk – f.eks. en stor kundetil
slutning. Rimeligheden i at sikre pro
jektøkonomien gennem tilslutnings
pligt kan også være et debatemne.
Dialog kan med fordel organiseres,
så den sker gennem en grundejerfor
ening, et vejlaug eller en dertil opret
tet lokal ”varmegruppe”, der repræ
senterer de berørte ejendomsejere.
Det er vigtigt, at fjernvarmesel
skabet er klædt på til dialogen med
borgerne, idet debatten både kan
dreje sig om generelle emner og
projektspecifikke emner. Man bør
ydermere være forberedt på, at en del
kritik kan bunde i mangel på ordent
lig information.
Varmepriser er naturligvis et højt
prioriteret emne for ejendomsejerne
– specielt frygt for fjernvarmeprisens
udvikling, idet sporene fra barmarks
værkerne skræmmer og skævvrider
debatten. Konkret information og
statistik vil kunne nuancere denne
debat.
Et andet kritikpunkt kan være
fjernvarmenettets relativt store
varmetab. Varmetabet kan naturlig
vis være en vigtig faktor, men ikke
nødvendigvis set ud fra en samlet
samfundsøkonomisk og energimæs
sig vurdering, hvor der tages hensyn
til energieffektivitet og storskalafor
delene ved den fælles forsyning set i
forhold til aktuelle individuelle alter
nativer. Og i øvrigt arbejder fjernvar
meselskaberne løbende på at sænke
varmetabet.
Hvad angår de individuelle forbru
geres muligheder for at vælge andre
varmeforsyningsformer, såsom f.eks.
jordvarme eller træpillefyr, er det

vigtigt at fjernvarmeselskabet har
opdateret solid information om disse
alternativer og deres fordele og ulem
per. Branchekyndige kan eventuelt
inviteres til debat, eksempelvis i for
bindelse med et borgermøde.

Videre frem
Håndbogen er som nævnt baseret
på en idéudveksling mellem Solrød
Fjernvarmeværk og Fjernvarme Fyn
inden for minimering af fjernvarme
projekters anlægsomkostninger. Det
er et område, som alle fjernvarmesel
skaber løbende har fokus på.
Håndbogen er således et bidrag til
fjernvarmeselskaberne, hvor de kan
foretage sammenligninger med egne
erfaringer og hente nye ideer. Videre
frem kan det anbefales, at geografisk
nærliggende fjernvarmeselskaber,
entreprenører og rådgivere går videre
i et samarbejde med at få konkreti
seret deres muligheder for lavere an
lægsomkostninger, så fjernvarmepro
jekter kan blive konkurrencedygtige i
lokalområder, hvor fjernvarme ellers
anses for urentabelt.
En del fjernvarmeselskaber har
allerede sat initiativer i gang inden
for dette område. Roskilde Forsyning
initierede f.eks. i 2011 et samarbejde
med en række fjernvarmeselskaber,
rådgivere og entreprenører omkring
Storkøbenhavn. Fjernvarmens Ud
viklingscenter (FUV), der også har
vist interesse for dette område, har
blandt andet kontaktet denne gruppe
for at høre nærmere om deres ideer
og konklusioner.
Videre frem bør det sikres, at
den viden, der opsamles i sådanne
arbejdsgrupper, bliver udbredt til
andre interesserede fjernvarmesel
skaber. Der bør endvidere gennem
føres relevante udviklingsprojekter,
hvor lovende ideer kan afprøves og
evalueres. Endelig kan man udnytte
arbejdsgrupperne til gå sammen
om at påvirke myndigheder for at få
ændret regler, der vurderes til at være
for strikse og afstedkomme urime
lige meromkostninger. Der kan f.eks.
tages emner op som genbrug af ma
terialer, lukning af veje, behovet for
beskyttelsesgrus, grænsedragning til
kundeanlæg, størrelse af effektbehov
for varmt brugsvand mv. J

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

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

Cummins
generatorer
Fra 22 til 3000 kVA

Granly Diesel A/S

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

GLOBAL SPILLER – LOKALT TEAM
Kontakt os i dag, og få den
optimale naturgasaftale for
din virksomhed.
Account Manager Vest
Store virksomheder
Kenth Nielsen
Tlf.: 2220 5297
kenth.nielsen@shell.com

Account Manager Vest
Mindre virksomheder
Bettina Olsen
Tlf.: 2220 5209
bettina.olsen@shell.com

Energy Solutions for
your Business

Fjernvarmen · nr. 9 · september 2012

29

ny viden

Kollektiv varme
på vej i Holland og Flandern
Godt hjulpet på vej af et politisk mål om henholdsvis 14 % og 13 % VE i 2020
vinder fjernvarmen nu frem i Holland og den flamsktalende del af Belgien.
Tekst: Af leder Klaas de Jong, Warmtenetwerk, www.warmtenetwerk.nl
Oversættelse: International chef Birger Lauersen, Dansk Fjernvarme bl@danskfjernvarme.dk

Internationalt I Holland og Flandern
(den flamsktalende region i Belgien)
udvikler fjernvarmen sig også. I
denne artikel beskrives udviklingen
af Klaas de Jong, leder af Varmtenet
werk, som er fjernvarmeforeningen
i de to områder, der har det flamske/
hollandske sprog til fælles.

En forening for fjernvarme
For fem år siden eksisterede der ikke
en forening specifikt for fjernvarme i
hverken Holland eller Flandern, men
det betød naturligvis ikke, at fjern
varme ikke fandtes i disse lande. Men
markedsandelen var ganske lav. I Hol
land var den i 2008 kun 3 procent, og i
Flandern endda meget lavere. I begge
områder har individuel opvarmning
med naturgas altid været den domi
nerende opvarmningsform, og kol
lektiv opvarmning er blevet betragtet
som gammeldags.

Så når der skal ske en CO2-reduktion
ved blandt andet at introducere ved
varende energi (VE) inden for opvarm
ning, er det det tydeligt, at der er
behov for en organisation til fremme
af fjernvarme og fjernkøling. Omkring
30 virksomheder besluttede derfor i
2008 at stifte foreningen, Warmtenet
werk. I dag har Warmtenetwerk 175
medlemmer som repræsenterer alle
slags interessenter inden for fjern
varme. Bestyrelsen på seks personer
repræsenterer hver en gruppe af
interessenter: kommuner, fjernvar
meværker, entreprenører, affaldsfor
brændingsselskaber, leverandører af
udstyr og rådgivende ingeniører. Det
garanterer en bred opbakning til en
lang række initiativer.
Første prioritet for Warmtenet
werk har naturligvis været formidling
af mulighederne for at udnytte over
skudsvarme og for at at distribuere

varme fra vedvarende energikilder.
På trods af et begrænset budget, og
fravær af offentlige tilskud, er en lang
række aktiviteter er blevet sat i gang
i løbet af en kort periode. Selvfølgelig
en hjemmeside, men også flere kon
ferencer og studieture til Wien, Mün
chen, Dresden, København og Malmö.
Et besøg i disse europæiske byer har
været en øjenåbner for de fleste af
deltagerne.
Indlæg i aviser og tidsskrifter samt
udgivelsen af eget blad er også med
til at åbne omverdenens øjne for
fjernvarme. En bog med de vigtigste
fakta om fjernvarme og fjernkøling
og eksempler på gode fjernvarme
projekter har vist sig at være en best
seller med mere end 12.000 solgte
eksemplarer.
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Fjernvarmeandelen i Holland og Flandern er ikke særlig høj, men dog stigende. Affaldsforbrændingsanlæg som det skitserede,
der er opført i Roombeek Enschede, vinder frem i flere større byer, og selvom effektiviteten, set med danske øjne, er lav, fordi
man hovedsagligt har fokus på elproduktionen, er affaldsforbrændningsanlæggenes andel af varmemarkedet kraftigt stigende.
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2 x 20 i 2020
Både den hollandske og den belgiske
regering har alvorlige udfordringer
med udviklingen af vedvarende
energi. Haag og Bruxelles har lovet
EU, at VE i fremtiden vil udgøre hen
holdsvis 14 og 13 procent af deres
bruttoenergiforbrug i 2020. Men i dag
er andelen kun 4 procent i Holland og
3 procent i Belgien. Begge lande har
fokuseret på vedvarende elektricitet,
men da varme dominerer i energi
efterspørgslen, er denne politik ikke
rigtig smart.
Et uafhængigt konsulentfirma har
for Varmtenetwerk regnet på poten
tialet for vedvarende varme og re
duktion af varmebehovet i 2020. Det
konkluderede, at besparelser på 20
procent og en VE- andel på 20 procent
i bruttovarmeforbrug ville være mu
ligt i 2020. Men kun med tilstrækkelig
støtte til vedvarende varme.
Konkurrence om VE-tilskud
I 2012 ændrede det hollandske mini
sterium for økonomiske anliggender
og landbrug sin politik. Minister
Maxime Verhagen lovede tilskud til

VE-varme, og introducerede konkur
rence mellem varme, el og biogas, så
tilskud til VE vil tilfalde den energi
form, der kan producere med de
laveste omkostninger pr MWh. Det
skal både sikre øget VE-andel, og at
budgetterne holder. Det første udbud
i den nye ordning, kaldet SDE+, var i
april 2012, og var en overvældende
succes for VE-varme. Mere end 90 pro
cent af anmodningerne om tilskud
kom fra geotermiske projekter og fra
projekter om kraftvarmeproduktion
baseret på biomasse og affaldsfor
brænding.
Freya van den Bossche, minister for
økonomiske anliggender i Flandern,
har også indført en tilskudsordning til
produktion af VE-varme, i erkendelse
af at VE-elektricitet kræver meget
mere støtte per MWh end VE-varme.

Fokus på geotermi
Geotermisk varme er populær blandt
politikere og borgere i Holland, både
fordi varmen er vedvarende, og
fordi Holland har et stort potentiale.
Blandt ansøgerne til SDE+ i 2012 var
31 projekter vedrørende dyb geoter

misk varme. Geotermi er stadig en
ny ting i Holland, hvor der kun er ét
projekt, et gartneri i Bleiswijk, hvor
de har nogle års erfaring. Tæt på
Haag er nogle andre gartnerier ved
at starte udnyttelse af geotermi efter
at have løst problemer med naturgas
og mineralsk olie i vandet fra brøn
den. Gartneribranchen har udviklet
de fleste af de nye projekter, men de
investerer i små tilknyttede fjern
varmenet, da der er et overskud af
varme til rådighed. I de fleste tilfælde
sælges varmen til andre gartnerier,
men et gartneri i Pijnacker sælger
geotermisk varme til den kommunale
svømmehal og nogle skoler. Det før
ste geotermiske projekt specifikt med
fjernvarme er i et boligområde i Haag.

Affaldsforbrændingsanlæg
fører an i fjernvarmen
I modsætning til affaldsforbræn
dingsanlæg i Sverige og Danmark,
med en gennemsnitlig energief
fektivitet på 80 procent, har affalds
forbrændingsanlæg i Holland og
Flandern en forholdsvis lav samlet
effektivitet, da fokus har været på

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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elproduktion. Men nu øger affaldsfor
brændingsanlæggene hastigt deres
andel i varmemarkedet. Og dette
varmemarked omfatter i det indu
stritunge område, Holland/Flandern,
også meget procesvarme i industrien.
I Amsterdam støtter byen kraftigt
udviklingen af fjernvarme, og det
kommunale affaldsselskab, AEB, sam
arbejder med Vattenfall NUON. Hvert
år udvider de fjernvarmenettet ved
tilslutning af flere tusinde huse og
kontorbygninger. Noget tilsvarende
sker i byerne Alkmaar og Dordrecht.
Det er vigtigt at udvikle nye net til af
faldsvarme, men også at introducere
den type varme i eksisterende net.
F.eks. er det eksisterende fjernvar
menet i Enschede i 2011 skiftet fra
kraftvarmeproduktion på naturgas til
affaldsvarme. Der er tilsvarende løs
ninger flere steder både i Holland og
Flandern, herunder et anlæg i Delfzijl,
som leverer damp til et net. der forsy
ner syv kemiske fabrikker.

Innovation
Selv om markedsandelen af fjern
varme er lav i Holland og Flandern, er

Fjernvarmecentralen, der er beklædt med blå kakler, lyser op i gadebilledet i
Enschede i Holland. Det eksisterende fjernvarmenet i Enschede skiftede i 2011 fra
kraftvarmeproduktion på naturgas til affaldsvarme.

der flere innovative initiativer. Et fint
eksempel er fjernvarme Polderwijk
i Zeewolde. Biogas fra to separate
gårde med malkekvæg transporte
res over en afstand af mere end fem
kilometer til to kraftvarmeværker
i Zeewolde. Projektet blev i 2011
præmieret af International District

Energy Awards. En af årsagerne var
det nytænkende samarbejde mellem
en landmand og en varmeforsyning.
Et andet interessant projekt er
anvendelsen af en Organisk Rankine
Cyklus (ORC) på et affaldsforbræn
dingsanlæg i Roeselare, hvor et som
meroverskud af varme udnyttes til

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 -%)

Revision og erklæring

- Selvevaluering

• Optimale brændværdier
• Leveringsgaranti fra eget tanklager:

- kapacitet: 12.000 m3
- levering med egne tankbiler

Beierholm tilbyder at udføre opgaverne med
revisionsberetning og erklæring om selvevalueringen i varmeforsyningsvirksomheder.

t
Indhen
tilbud

Kontakt Beierholms Forsyningsgruppe:
www.beierholm.dk/varmeforsyning

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

Telemarken 7, 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 61 20 54 Fax +45 62 61 00 21
www.bio-olie.com
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produktion af elektricitet. I byen,
Maastricht, leverer skorstenen i
kraftvarmeanlægget ved Sappi pa
pirfabrik 5 MW varme på 90 grader.
Det udnyttes i et fjernvarmenet,
men også til produktion af køling
og produktion af elektricitet i et na
turgasekspansionsanlæg, hvor gas
sen opvarmes til 90 grader. Gassen
trykreduceres derefter fra 40 bar til
8 bar, og energien herfra udnyttes i
en 0,5 MW generator.
Hollandsk industri arbejder
på innovative teknologier som
en varmepumpe for lav-exergi
fjernvarmenet, en termo-akustisk
varmepumpe, varmevekslere for
korrosive udstødningsgasser,
absorptionskøleanlæg til hushold
ningsbrug og en kraftvarmeenhed
med gasturbine, der kan køre på
pyrolyseolie. Som det ses, er hol
landske institutioner og virksom
heder ikke sene til at involvere sig
i innovative løsninger inden for
fjernvarme og fjernkøling.

Fjernkøling
Der er stigende efterspørgsel
efter køling. I byen Amsterdam
har NUON Vattenfall et stort fjern
kølesystem, som er baseret på
udnyttelse af koldt bundvand fra
en sø. De har også flere projekter
omkring sæsonmæssig lagring af
varme og kulde i et grundvandsma
gasin. Fjernvarme og fjernkøling
ved Media Park i Hilversum er
en interessant kombination af
kraftvarme, absorptionskølean
læg, sæsonbestemt oplagring i et
grundvandsmagasin og frikøling
ved hjælp af fordampningskøle
tårne. Absorptionskøleanlæg på
baggrund af fjernvarme er, med
enkelte undtagelser, ikke udbredt i
hverken Holland og Flandern.
Stadig forhindringer at overvinde
Fremtidsudsigterne for fjernvarme
og fjernkøling i Holland og Flan
dern er i dag langt mere positive,
end de var i 2008. Der er mange
nye initiativer, og indførelsen af et
tilskud til produktion af VE-varme
er et stort skridt fremad. Men der
er dog stadig mange hindringer for
udbygningen af fjernvarme.
Den finansielle krise har drastisk
reduceret antallet af nye huse,
hvilket har medført en forsinkelse
i udviklingen af fjernvarme i nye

Invitation
4th Generation
District Heating
First annual Conference
Aalborg, 3 October 2012
Programme
10:00-10:30 Introduction to the 4DH Project and Conference
Henrik Lund, Aalborg Universitet
10:30-12:00 Previous research in Sweden and Denmark
on the future of district heating systems
Sven Werner, Högskolan i Halmstad
Leif Gustavsson, Mittuniversitetet
Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet
Panel debate
Per Wulff, Vestforbrænding
Erik Ahlgren, Chalmers Tekniska Högskola
Lars Boye Mortensen, NIRAS
Anders N. Andersen, EMD
Morten Dalum, DESMI
13:00-14:30 Status and challenges to the development
of the 4GDH Concept
Robin Wiltshire, Building Research Establishment Ltd., UK
Svend Svendsen, Danmarks Tekniske Universitet
Bent Ole Gram Mortensen, Syddansk Universitet
Panel debate
Poul Erik Morthorst, Danmarks Tekniske Universitet
Jan Eric Thorsen, Danfoss
Per Alex Sørensen, PlanEnergi
Bjarne Munk Jensen, AffaldVarme Århus
15:00-16:30 International status and future perspectives
of district heating and the 4GDH Concept
Xiliang Zhang, Tsinghua University, China
Neven Duic, University of Zagreb, Croatia
David Connolly, Aalborg Universitet
Panel debate
Torben Hermansen, COWI
Kristian Overgaard, Logstor
Birger Lauersen, Euro Heat and Power
Lars Gullev, VEKS
16:30-17:00 Concluding remarks
Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet

The Conference is open to all. Participation fee is 400 DKK.
Read more and sign up on www.4dh.dk
I 4DH Research Centre samarbejder danske og udenlandske
universiteter, fjernvarmevirksomheder og rådgivere om udviklingen af fremtidens 4. generations fjernvarmeteknologi.
4DH modtager støtte fra Det Strategiske Forskningsråd.
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boligområder. Det er både teknisk
og økonomisk vanskeligt at trænge
igennem i eksisterende boligområder
på grund af den eksisterende na
turgasforsyning. Afhængigheden af
naturgas er høj i Holland, og selvom

Warmtenetwerk
Foreningen Warmtenetwerk vil
fortsat fremme fjernvarme og
fjernkøling i Holland og Flandern.
I 2013 fejrer foreningen sit femårs
jubilæum, og på det årlige møde i
’s Hertogenbosch den 10. oktober
vil planerne for 2013 vil blive af
sløret af formanden, Gijs de Man.
Selvfølgelig er der fokus på det
hollandsk-flamske område. Men
Warmtenetwerk vil også udvikle
aktiviteter for at forbedre kon
takten med andre lande. Varmte
netwerk er blevet medlem af den
europæiske teknologiplatform
for fjernvarme DHC + i 2012, for
at vise, at det alvorligt ønsker at
deltage i den europæiske udvik
ling og udveksling af viden og
erfaring.

Nye muligheder med
ENERGIFORLIGET

Holland er på vej til at skifte status
fra eksportør til importør af naturgas,
er regeringen i Haag ikke særlig aktiv
med henblik på at reducere afhæn
gigheden. Så afgifterne på naturgas
er stadig moderate for husholdninger
og lave for industrikunder.

Misvisende mærkning
Et andet alvorligt problem er regule
ringen af energieffektiviteten i nye
bygninger og energimærker til eksi
sterende bygninger. Installation af en
elektrisk varmepumpe i et enkelt hus
viser, i henhold til de hollandske reg
ler, en tilsyneladende imponerende
forbedring i energimærkningen, mens
tilslutning af et tilsvarende hus til
fjernvarme i de fleste tilfælde ingen
effekt har for mærkningen. I Flan
dern er situationen endnu værre. Et
hus med en individuel gaskedel får
et bedre mærke end det samme hus
tilsluttet et fjernvarmenet med 100 %
vedvarende varme. Warmtenetwerk
bearbejder myndighederne intensivt
i disse sager, da det er en alvorlig hin
dring for væksten af anvendelsen af
vedvarende varme.

Varmemarkedet er stadig domineret
af individuelle naturgasgaskedler, og
der er en stærk lobby for individuelle
varmepumper. Bidraget til reduktio
nen af drivhusgasser fra elektriske
varmepumper er imidlertid meget
moderat i Holland. En elektrisk var
mepumpe kræver en høj COP for reelt
at bidrage til CO2-reduktionen, og i
realiteten er virkningsgraden af var
mepumper i praksis ofte ringere end
tallene fra laboratorierne indikerer.
Hverken i Holland eller i Flandern
er der restriktioner på at spilde over
skudsvarme. Men mulighederne for
at udnytte den er voksende. I de store
industriområder omkring havnene i
Rotterdam og Antwerpen arbejdes
der på at etablere fjernvarmenet,
som kan opsamle overskudsvarme
fra de mange kemiske industrier og
raffinaderier. I Rotterdam, nærmere
betegnet i Botlek-området, er etable
ringen allerede i gang. J

Læs mere
– på www.warmtenetwerk.nl

www.industrivarme.dk
Vi har energien til dig

RINGKØBING FJERNVARME

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

DIN NYE SAMARBEJDSPARTNER I DANMARK

SØNDERHOLM VARMEVÆRK

- installerer 1 MW biokedelanlæg
og sænker produktionsprisen

Læs mere på www.industrivarme.dk

info@d-watertech.dk
KONTAKT MIG FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Landholmvej 12 | 9280 Storvorde | Tlf. 98 31 62 44 | info@industrivarme.dk
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Nyhedsbrev | september 2012
Nyt hjemmesidekoncept
I skrivende stund udføres de sidste tests af det længe ventede hjemmesidekoncept, som vi tilbyder til brug for værkets hjemmeside. Det første værk er ved at blive lagt på den nye platform, og
de af jer, der var til årsmøde, fik hjemmesiden præsenteret her. Ønsker I at omlægge til den nye
hjemmeside, tager vi os gerne af omlægningen. Og som noget nyt tilbyder vi nu administration af
jeres hjemmeside. I sender elektronisk materiale til os, og vi lægger det på jeres hjemmeside. Så
behøver I ikke sætte jer ind i, hvordan man redigerer i hjemmesiden, men skal blot tage stilling til,
hvad I vil have på.
Ny kursusplan
Der er kommet kursusplan for 2. halvår. Ud over de fastlagte kurser er det muligt at sammensætte
et kursus efter jeres egne ønsker. I kan evt. slå jer sammen med værker, der ligger i nærheden af
jer, og så kan vi komme til jer og afholde kurset. Læs mere om dette og se hele kursusplanen på
vores hjemmeside www.dff-edb.dk.
Elektronisk håndtering af fakturaer
Varmeværkerne kan nu håndtere fakturaer elektronisk. Hvis værkets leverandører leverer fakturaer
elektronisk, kan fjernvarmeforsyningerne overgå til at håndtere alle fakturaer elektronisk, fra modtagelse over kontering og godkendelse af betaling til bogføring og betaling.
Incitamentstariffer
Mange fjernvarmeforsyninger har eller arbejder med nye incitamentstariffer, og de nye fjernvarmemålere byder på nye muligheder. DFF-EDB’s afregningssystem kan udnytte disse muligheder.
Der findes 3-4 modeller for incitamentstariffer baseret på simpel afkølingsberegning eller på
målte værdier i de nye målere med fokus på returtemperatur. Kontakt DFF-EDB hvis I vil indføre
incitamentstarif og hør om mulighederne.
Sammenlægning af administrative systemer
Værker, som ønsker at fusionere har behov for at sammenlægge de administrative systemer til ét
system. DFF-EDB har udarbejdet en model og plan for validering og redigering af administrative
data før sammenlægning. Modellen har i det seneste år været anvendt ved fem fusioner.
Bruger- og markedsundersøgelse
DFF-EDB ønsker at yde god service og opfylde fjernvarmeforsyningernes behov. Derfor udsender vi
en brugerundersøgelse af vores support og spørger værkerne om ønsker til produkter og services.
Vi udsender undersøgelsen elektronisk til alle abonnementsværker i september 2012.

leverer løsninger til dig

ny viden

Kommunal omdannelse
af fjernvarmeafdelinger til
selvstændige selskaber
Når den kommunale varmeforsyningsvirksomhed omdannes fra en afdeling
i kommunen til et aktieselskab, stiller det andre krav til bogføringen. Artiklen
beskriver, hvordan omdannelsen skal ske, for at både varmeforsyningsloven
og de selskabsretlige bestemmelser overholdes.
Tekst: Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet

Regnskaber Kommunale fjernvarme
forsyninger blev oprindeligt drevet
som en afdeling i kommunen, det vil
sige, at bogføringen alene bestod i re
gistrering af likvide ind- og udbetalin
ger på én konto (en mellemregning).
Da det alene var pengestrømme, der
blev registreret, svarede det til et
rent kasseregnskab.
Mange kommuner vælger imid
lertid at omdanne den kommunale
varmeforsyningsvirksomhed til et
aktieselskab. Udskillelsen stiller for
skellige krav til bogføringen, således
at både varmeforsyningsloven og de
selskabsretlige bestemmelser over
holdes. Hvordan omdannelsen skal
foretages for at opfylde disse krav, vil
blive nærmere beskrevet i slutningen
af denne artikel.
Så længe varmeforsyningen er en
afdeling i kommunen vil registrerin
gerne på mellemregningen mellem en
kommune og fjernvarmeforsyningen
i sin rene form kun bestå af følgende
fire betalinger:
ɟɟ Investering i anlæg (føres som
”omkostning” straks – eventuel
finansiering/gælds-optagelse re
gistreres alene i kommunens regn
skab og ikke på mellemregningen)
ɟɟ Betaling af omkostninger til for
syningens drift (igen registreres
kreditorposter kun i kommunen og
omkostningen optræder først på
mellemregningen ved betalingen)
ɟɟ Indbetalinger fra forbrugerne
(debitorer optræder igen kun hos
kommunen)
ɟɟ Forrentning af den kommunale
mellemregning (tilskrives måneds
vis eller årsvis)

Saldoen på mellemregningen udgør
således de omkostninger og inve
steringer, der endnu ikke er dækket
af indbetalinger fra forbrugerne.
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Saldoen på mellem
regningen vil i de
Kommune
fleste tilfælde svare
til den del af anlægs
Varmeforsyning
investeringen, som
(afdelingsregnskab)
ikke er opkrævet hos
forbrugerne, dvs. den
Mellemregning
del af anlægssaldoen
der endnu ikke er ind
regnet i priserne via
afskrivninger.
holdsvis forøgede forbruger-opkræv
Hvis der er indbetalt mere fra
ninger og forøgede omkostninger.
forbrugerne, end der er betalt til om
Hvis fjernvarmeforsyningen øn
kostninger (inklusive forrentningen
sker at opdele mellemregningens
af mellemregningen) og investerin
gerne i anlæg, repræsenterer mellem poster i et egentligt regnskab med
indtægter, omkostninger, aktiver og
regningen en overdækning, som skal
gæld vil det selvfølgelig være en for
tilbagebetales til forbrugerne. Fra
del, at debitorer og kreditorer er ført
fjernvarme-forsyningens synspunkt
på mellemregningen, selvom saldoen
er mellemregningen således en gæld
(til forbrugerne), som modsvares af et ikke påvirkes.
Det vil være nødvendigt at fore
tilgodehavende hos kommunen (mel
tage denne registrering for at kunne
lemregningen).
udarbejde en korrekt priseftervis
ning, hvor alle omkostninger og ind
Disse forhold er illustreret via ek
tægter registreres.
sempel 1 – status ved reguleringens
Når mellemregningen også opde
ikrafttræden 1. marts 1981, hvor
les i debitorer (opkrævet, men ikke
mellemregningen (gæld til kommu
indbetalt varmebidrag) og kreditorer
nen) svarer til den uafskrevne del af
(godkendte omkostninger, som endnu
anlægget.
ikke er betalt) vil anlægssaldoen blive
påvirket som vist i eksemplerne 2 til 4
Eksempel 1 – status ved regulerin
– status med debitorer og kreditorer
gens ikrafttræden 1. marts 1981
nedenfor.
Aktiver (formue)
	Anlægsinvestering (endnu ikke af
skrevet del)������������������������������������������� 155 Eksempel 2 – status med debitorer
Aktiver (formue)
Passiver (gældssiden)
	Debitorer (opkrævet, men ikke ind
	Mellemregning (”indskudsbetalt bidrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
kapital”)������������������������������������������������� 155
	Anlægsinvestering
(endnu ikke afskrevet del) . . . . . . .  120
	Aktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
Hvis kommunen har valgt at regi
Passiver (gældssiden)
strere debitorer og kreditorer på
	Mellemregning
mellemregningen vil det ikke påvirke
(”indskudskapital”) . . . . . . . . . . . . . .  155
saldoen på mellemregningen, da
posteringerne vil modsvares af hen

Lad EnergiMidt sørge for jeres

ENERGIbEspaRElsER
Hos EnergiMidt har vi mange års erfaring med at realisere energibesparelser – både internt og for
andre forsyningsselskaber. Vi giver dit selskab en totalløsning, hvor vores kompetente medarbejdere på området
sørger for alt fra realisering af jeres energibesparelser til kvalitetssikring.

REalIsERING
Vi finder energibesparelserne for dit fjernvarmeselskab.

aDMINIsTRaTIoN
Vi registrerer og indberetter energibesparelserne for jer.

KvalITETssIKRING
Vi registrerer og indberetter energibesparelserne for jer. Vi tilbyder
intern og ekstern audit. EnergiMidt er ISO 9000 certificeret.

lovGIvNING
Vi har styr på det lovmæssige og sikrer at energibesparelserne
kan godkendes.

DoKuMENTaTIoN
Vi dokumenterer jævnfør bekendtgørelsens krav.

Samarbejdet kan starte i dag
Hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dit fjernvarmeselskab
med energibesparelser. Kontakt konsulent Mads Hammershøj
på telefon 2054 9706.

WWW.ENERGIMIDT.DK

Tietgensvej 2-4 | 8600 Silkeborg | Tlf. 7015 1560 | info@energimidt.dk | www.energimidt.dk
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Når ikke-indbetalte varmebidrag skal
registreres som debitorer, svarer det
til større indtægter, der registreres
som ekstra afskrivninger og dermed
reducerer anlægssaldoen.

Eksempel 3 – status med kreditorer
Aktiver (formue)
	Anlægsinvestering (endnu ikke af
skrevet del) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175
Passiver (gældssiden)
	Kreditorer (godkendte omk., som
endnu ikke er betalt) . . . . . . . . . . . . .  20
	Mellemregning
(”indskudskapital”) . . . . . . . . . . . . . .  155
	Passiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175

Når de ikke betalte omkostninger
registreres som kreditorer, skal de
ekstra omkostninger indgå i det
opkrævede varmebidrag. Afskriv
ningernes andel i varmebidraget
bliver tilsvarende reduceret, så den
uafskrevne anlægssaldo vokser med
samme beløb.

Eksempel 4 – status med debitorer
og kreditorer
Aktiver (formue)
	Debitorer (opkrævet, men ikke ind
betalt bidrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
	Anlægsinvestering (endnu ikke af
skrevet del) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
	Aktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175
Passiver (gældssiden)
	Kreditorer (godkendte omk., som
endnu ikke er betalt) . . . . . . . . . . . . .  20
	Mellemregning
(”indskudskapital”) . . . . . . . . . . . . . .  155
	Passiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175

Endelig vises i eksempel 4 virkningen
af, at debitorer og kreditorer indreg
nes samtidigt.
Bemærk, at mellemregningen på
intet tidspunkt påvirkes, når debito
rer og kreditorer indregnes i status.

Løsningen ved reguleringens
indførelse i 1981 (opgørelse af
indskudskapital)
Ved varmeforsyningslovens ikraft
træden 1. marts 1981 var problemet

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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med de kommunale fjernvarmeforsy
ninger også aktuelt.
Gas- og Varmeprisudvalget beslut
tede, at de kommunale fjernvarmefor
syninger kunne opgøre anlægssaldoen
til indeståendet på mellemregningen.
Begrundelsen var, som ovenfor be
skrevet, at saldoen repræsenterede
de investeringer, der endnu ikke var
opkrævet hos forbrugerne.
Beslutningen nævner ikke den
mulighed, at mellemregningen ikke
er en gæld til kommunen (set fra for
syningens synspunkt), men i stedet
er et indestående (et aktiv igen set
fra forsyningens synspunkt). Det må
dog følge af varmeforsyningslovens
regler, at et sådant indestående
(tilgodehavende hos kommunen) vil
skulle tilbagebetales til forbrugerne
som overdækning.
Den registrerede mellemregning
pr. 1. marts 1981 svarer samtidig til
indskudskapitalen.
Åbningsstatus for fjernvarmefor
syningen pr. 1. marts 1981 udgøres
således af et aktiv i form af den uaf
skrevne anlægssaldo (svarende til
mellemregningen) og en gæld i form

ny viden

af indskudskapitalen (gæld til kom
munen) af samme størrelse.
Der henvises til eksempel 1 i star
ten af artiklen.

Opgørelse af anlægssaldo
(beregning af underdækning –
overdækning)
Energitilsynets beslutning, om at
anlægssaldoen svarer til gælden på
mellemregningen, forudsætter, at af
skrivningerne på anlægssaldoen før
opgørelsestidspunktet er beregnet,
så der ikke opstår hverken over- eller
underdækning.
Det er en rimelig forudsætning,
at de afskrivninger, der er indregnet
i varmepriserne, samlet set er be
regnet, så der ikke opstår hverken
over- eller underdækning. Når fjern
varmeforsyningen har mulighed for
efterfølgende at tilpasse afskrivnin
gerne, vil det kunne gøres, så over- og
underdækninger undgås.
Anlægssaldoen svarer samtidig til
de likvider, som kommunen har lagt
ud for forsyningen (investeret i an
læg, der endnu ikke er opkrævet hos
forbrugerne).

Når mellemregningen er et passiv
(gæld til kommunen), set fra fjern
varmeforsyningens side, er der såle
des tale om en endnu ikke opkrævet
(afskrevet) restværdi af anlægssal
doen. Set fra kommunens side er der
tale om, at man har lagt penge ud
for forsyningen, altså har indskudt
kapital på opgørelsestidspunktet (i
1981).

Opgørelse af indskudskapital
Indskudskapitalen vil, som det er
beskrevet ovenfor, svare til gælden
på mellemregningen. Når kommunen
efterfølgende investerer i nye anlæg,
uden at opkræve beløbet fuldt ud hos
forbrugerne, vil mellemregningen
blive forøget. I takt med, at investe
ringen afskrives over varmeprisen,
vil mellemregningen også blive
reduceret. Grundlaget for at opgøre
indskudskapitalen vil variere med
saldoen på mellemregningen.
Hvis der er opkrævet for meget hos
forbrugerne (overdækning) vil kom
munen ikke have nogen indskudska
pital, men i stedet have en gæld til
forsyningen.

Der henvises igen til eksempel 1 i
starten af artiklen.
Det skal understreges, at opgørel
sen af indskudskapitalen svarende
til den kommunale mellemregning
ikke medfører, at den beregnede
indskudskapital kan forrentes
samtidig med en forrentning af den
kommunale mellemregning. Forrent
ning af indskudskapitalen kan først
finde sted, når den kommunale mel
lemregning er afløst af en selskabs
retslig aktie-/egenkapital ved en
selskabsgørelse af den kommunale
forsyning.

Regnskabsmæssige reguleringer
– selvstændig bogføring af
varmeregnskabet
Som første skridt mod en selskabsgø
relse af forsyningen, kan kommunen
gennemføre en regnskabsmæssig
udskillelse. Første del af denne udskil
lelse vil være at registrere debitorer
og kreditorer, som beskrevet ovenfor
og illustreret i eksempel 2-4 ovenfor.
Det vil være nødvendigt at fore
tage denne registrering for at kunne
udarbejde en korrekt priseftervis

TERMOGRAFERING FRA LUFTEN
Se mere på www.cowi.dk
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ning, hvor alle omkostninger og ind
tægter registreres.
Næste del vil være at konvertere
mellemregningen helt eller delvist til
bank-/prioritetsgæld (ved overdra
gelse af prioritetsgæld eller bank
gæld).
Konverteringen skal ske således,
at mellemregningen fortsat er en
post under passiverne (gældssiden),
dvs. en ægte indskudskapital.
Når mellemregningen optræder
under passiverne (gældssiden), kan
der således ved konverteringen kun
indskydes (netto-)prioritetsgæld
svarende til et mindre beløb end mel
lemregningsbeløbet. På denne måde
bevares mellemregningen ovre på
gældssiden.
Konverteringen af mellemreg
ningen er illustreret i eksempel 5 –
konvertering af mellemregning i det
følgende.

Eksempel 5 – konvertering af
mellemregning
Aktiver (formue)
	Debitorer (opkrævet, men ikke ind
betalt bidrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
	Anlægsinvestering (endnu ikke af
skrevet del) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
	Aktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175
Passiver (gældssiden)
	Kreditorer (godkendte omk., som
endnu ikke er betalt) . . . . . . . . . . . . .  20
	Prioritets- eller bankgæld  . . . . . . .  50
	Mellemregning
(”indskudskapital”) . . . . . . . . . . . . . .  105
	Passiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175

Regnskabsmæssige reguleringer i
forbindelse med selskabsstiftelsen
Når forsyningen er regnskabsmæs
sigt udskilt, mangler der ”kun” de
regnskabsmæssige reguleringer, som
ikke kan føres i priseftervisningen,
før selskabsstiftelsen kan foretages.
Det kan forekomme, at der opstår
et behov for at skyde yderligere
likvider ind i det nye selskab i forbin
delse med stiftelsen. Hvis det sker,
vil indskudskapitalen (opgjort efter
varmeforsyningslovens regler) skulle
reguleres tilsvarende.
De poster, der mangler, før sel
skabsstiftelsen kan gennemføres, er
f.eks. følgende:

Bemærk, at alene mellemregningen
påvirkes ved konverteringen.
Når denne regnskabsmæssige
udskillelse er gennemført, vil regi
streringerne (bogføringen) svare til
indholdet af priseftervisningen.
Saldoen på mellemregningen er nu
låst fast og svarer til den fremtidige
indskudskapital.

ɟɟ Opskrivning af anlægsaktiverne
til handelsværdi i forbindelse med
indskud af forsyningen i et selskab
(selskabsgørelse). Opskrivningsbe
løbene skal tillægges mellemreg
ningen.
ɟɟ Registrering af hensættelser
(gældsposter som er usikre med
hensyn til beløbsstørrelse eller

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

NATURGA
S
&
BIOGAS

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

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

Vi burde nok hedde
naturgas danmark

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

Tag kontakt til os. Det betaler sig!

Sjælland
Christian Smidt
tlf. 51 49 75 03

Fyn
Niels Egedal
tlf. 40 34 18 31

Midt/Nordjylland
Signe Sporring
tlf. 51 49 73 82

Syd/Sønderjylland
Peter Lambæk Nielsen
tlf. 40 34 18 56
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forfaldstidspunkt). Det kan være
udskudt skat eller pensionsforplig
telser. Beløbene skal modregnes i
mellemregningen.
ɟɟ Konvertering af mellemregningen
til egenkapital, bestående af sel
skabskapital samt et eventuelt
overkursbeløb.
Det skal understreges, at disse
reguleringer til mellemregningen
ikke påvirker priseftervisningens
indskudskapital, der opgøres efter
varmeforsyningslovens regler.
Disse tre reguleringer (opskrivnin
ger, hensættelser og udskillelse af
aktiekapital) er indarbejdet i statusopgørelsen (åbningsbalancen) i ek
sempel 6 nedenfor.

Eksempel 6 – reguleringer ved
selskabsstiftelsen
Aktiver (formue)
	Debitorer (opkrævet, men ikke ind
betalt bidrag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
	Anlægsinvestering (inklusive op
skrivning til handelsværdi) . . . . . .  210
	Aktiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245

Passiver (gældssiden)
	Kreditorer (godkendte omk., som
endnu ikke er betalt) . . . . . . . . . . . . .  20
	Prioritets- eller bankgæld  . . . . . . . . 50
	Hensættelse til udskudt skat  . . . .  20
	Selskabskapital/evt. overkurs
(efter selskabslovgivningen) . . . .  155
	Passiver i alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245
Eksemplet tager udgangspunkt i den
status, der fremgår af eksempel 5.

Afstemning mellem
priseftervisningens og regnskabets
(åbningsbalancens) statusposter
Eventuelle likvide ind- eller udbe
talinger, der sker i forbindelse med
etableringen af selskabets aktie-/
egenkapital, skal også registreres i
priseftervisningen, så indskudskapi
talen reguleres med de samme poster
(modposten til de likvide bevægelser).
I eksempel 6 er der ikke foretaget
likvide ind- eller udbetalinger i forbin
delse med etableringen af selskabets
egenkapital (selskabskapital samt et
eventuel overkursbeløb).

De to øvrige reguleringer (hensættel
serne og forskellen i/opskrivningen
af anlægssaldo) vil udgøre forskellen
mellem selskabets egenkapital og pri
seftervisningens indskudskapital.
I de efterfølgende år vil denne for
skel skulle reguleres med ændringen
i hensættelserne (til udskudt skat)
og forskellen mellem årsregnskabets
og priseftervisningens afskrivninger.
Disse beløb vil også udgøre forskellen
mellem regnskabets resultat (over- el
ler underskud) og priseftervisningens
over- eller underdækning.
Jeg håber, artiklen anviser, hvor
dan selskabsgørelsen skal behandles,
så varmeforsyningslovens prisbe
stemmelser efterleves - også efter
udskillelsen.
Jeg vil i en senere artikel beskrive,
hvordan udfordringerne med flere
varmeforsyninger i samme selskab
bør håndteres. J

“Et stykke
ingeniørkunst”

Ja. Nu er Belimos intelligente og vedligeholdelsesfri motorventiler
nået helt ud i fjernvarmen – og det giver genlyd.
Belimo ved alt, hvad der er værd at vide om præcision, kvalitet og
lavt energiforbrug, når det handler om reguleringsmotorer.
Først skabte vi os et navn og en førende position i verden med
motorer til ventilationsspjæld. Nu har vi et meget bredt program
af motorventiler til afspærring, regulering og flowbegrænsning i
bygningsautomatik, varmevekslere, kølemaskiner, højhuse og nu
også inden for fjernvarme.

www.belimo.dk
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Søger du schweizisk kvalitet, lang levetid, gode priser og 5 års
garanti? Søger du tilgængelig og kompetent viden om motorventiler? Søger du hurtig og sikker levering?
Så er Belimo nummeret 8652 4400 alt, hvad der er værd at vide om
regulering af vand og luft.
Vil du vide, hvem vi citerer? Så gå ind på www.belimo.dk

– Alt hvad der er værd at vide

tid . mål . behov

Få din gaskontrakt

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

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

Leverer naturgas til hele Danmark . Har mange års erfaring på naturgasmarkedet
Er Danmarks største gasselskab målt på kunder . Handler dagligt
på de internationale
gasmarkeder
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Husk at beskytte forbrugerne
Dansk Fjernvarme bør arbejde for, at en ny version af varmeforsyningsloven
beskytter forbrugerne og styrker deres indflydelse.
Tekst: Formand Erling Joost, Høje Taastrup Fjernvarme formanden@htf.dk

Debat Vi har gennem årene ople
vet kendelser, sager eller generelle
forhold som viser, at fjernvarmefor
brugeren og fjernvarmeselskaberne
ikke er godt nok beskyttet i den nu
værende lovgivning. Her kan blandt
andet nævnes:
ɟɟ EON-problematikken, hvor afreg
ning mellem koncernforbundne
selskaber giver mulighed for at
overføre ukontrollerbare beløb
(transfer pricing) mellem selska
berne til ugunst for forbrugerne.
ɟɟ Salg af forsyningsvirksomheder
med henblik på at opnå fortjeneste
til formål, som er forsyningsselska
bet uvedkommende. Det seneste
eksempel var i Odense, hvor et
potentielt salg af den kommunale
fjernvarmeforsyning blev bragt på
banen som en mulighed for dog
igen at blive taget af bordet.
ɟɟ Distributionsselskabers mang
lende ret til at klage over dispen
sationer fra prisloftet fra forbræn
dingsanlæg, såfremt de ikke er
direkte aftagere herfra, men for
eksempel forsynes via et transmis
sionsselskab.

Manglende forbrugerbeskyttelse
Eksemplerne illustrerer, at juraen på
området, i form af den nuværende

varmeforsyningslov, ikke giver den
nødvendige beskyttelse af varmefor
brugerne.
I forbindelse med det energipoliti
ske forlig står varmeforsyningsloven
over for at skulle revideres. I den
forbindelse skal der herfra lyde en
opfordring til, at Dansk Fjernvarmes
bestyrelse arbejder på at få ændret
lovgivningen, så der kommer mere
forbrugerbeskyttelse og indflydelse
– vel at mærke baseret på de reelle
forbrugeres repræsentanter for varme
aftagerne frem for politikere, som ofte
har flere kasketter, eksempelvis fordi
de sidder i bestyrelsen for både et af
faldsforbrændingsanlæg og et trans
missionsselskab. Problemet er især
sidstnævnte, hvor de forbrugerejede
distributionsselskaber ikke har sæde.
Denne opfordring til Dansk Fjern
varmes bestyrelse skal også ses i
lyset af, at affaldsområdet sandsyn
ligvis bliver liberaliseret, hvorved
politikernes behov for eller ønske om,
at varmesiden skal betale yderligere,
bliver forstærket.
Jeg vil opfordre bestyrelsen til
at arbejde for dette, blandt andet i
form af at udarbejde et notat til Fol
ketingets partier i tide til, at det kan
medtages i revideringen af varmefor
syningsloven. J

Svar fra Dansk
Fjernvarmes
formand, Uffe Bro
Jeg vil først og fremmest kvittere
for Erling Joosts indlæg. Aktive
og engagerede medlemmer er af
gørende for Dansk Fjernvarmes
muligheder for at handle som
en stærk og velfunderet interes
seorganisation. Det lyder måske
som en kliche, men det bliver det
ikke mindre sandt af.
Dansk Fjernvarme vil, som en
helt central aktør på varmeområ
det, naturligvis søge størst mulig
indflydelse på indretningen af
en fremtidig varmeforsynings
lov. Og vi vil have forbrugernes
beskyttelse og indflydelse som
et centralt pejlemærke. Hvordan
det præcis kommer til at ske er
ikke til at sige på nuværende tids
punkt, hvor vi ikke kender det
politiske oplæg til en revidering
af loven. Bestyrelsen vil derfor
foreløbig tage Erling Joosts ind
læg til efterretning og lade det
indgå i vores drøftelser omkring
en kommende revidering af var
meforsyningsloven.

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

RØNHØJVEJ 12 · 8300 ODDER
TELEFON 86 54 62 33
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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.

INDIVIDUELLE
PUMPELØSNINGER
DESMI leverer ud over de mere traditionelle løsninger også
løsninger med standardpumper i seriedrift, hvilket ofte
resulterer i stor fleksibilitet og højere virkningsgrad.
DESMI’s pumpeløsninger garanterer:
Driftssikkerhed
Energieffektive løsninger
Nem servicering

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

Ring og hør om dine muligheder: 72 44 02 50

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

Hjælp til
selvevaluering?

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

Prøv vores prisberegner på npgas.com
Annonce 3.indd 1

27-06-2012 10:21:50

Gasindkøb
Et marked – en pris

Nord Pool Gas er den nordiske gasbørs.

Energistyrelsen har udsendt en bekendt
gørelse om selvevaluering for virksomheder,
der er omfattet af Lov om varmeforsyning.
Vi har indsigt i området og opfylder kravene
til at vi kan assistere med at udføre selv
evalueringen.

Med et Nord Pool Gas prisindeks
følger du altid markedet
– enkelt og gennemskueligt.

Kontakt os for at høre mere.
Mogens Henriksen, København, tlf. +45 36 10 22 58
Lone M. Hansen, Kolding, tlf. +45 76 34 86 14

Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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Vinderup runder 50 år i højt tempo
Vinderup Varmeværk har hele tre ting at fejre i sommer: 50-års jubilæum,
indvielse af den nye biogasmotor og fusionen med Sevel Kraftvarmeværk.
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk

Jubilæum Da Vinderup Varmeværk i
august inviterede forbrugere til åbent
hus, var den umiddelbare anledning
værkets 50-års jubilæum. Men i virke
ligheden var der ikke mindre end tre
grunde til at feste. Værket var nemlig
lige begyndt at sende varme gennem
transmissionsledningen til nabobyen,
Sevel, og der var også indvielse af
Vinderups nye biogasmotor, der frem
over skal levere det meste af varmen
til forbrugerne i Vinderup og Sevel.
Det går med andre ord rigtig godt
for Vinderup Varmeværk – præcis
som for 50 år siden, da værket blev

etableret. Man havde håbet på 100,
måske 150 tilslutninger fra starten,
men efterhånden som etableringen
skred frem, strømmede forbrugerne

til, og ved indvielsen 14. august 1962
havde 300 af byens omkring 500 ejen
domme meldt sig som aftagere af
fjernvarme.

Vinderup Varmeværks biogasmotor blev
officielt indviet af 2. viceborgmester i
Holstebro Kommune, Arne Lægaard (V).
Til venstre ses værkets formand,
Peter Møllnitz, og i baggrunden er det
Dansk Fjernvarmes formand, Uffe Bro.

Projektleder/
Maskinmester

Drifts- og energioptimering af Horsens Varmeværk & Dagnæs-Bækkelund Varmeværk
Som projektleder får du ansvaret for
identificering og udnyttelse af driftsog energioptimering af de 2 værker.

nye projekter i forbindelse med udvidelse og opførelsen af fremtidige produktions- og distributionsanlæg.

Derudover bliver det din opgave at udarbejde vedligeholdelsesplaner, etablering
af overordnet styring af produktionsanlæggene, koordinering af vagtplaner,
udarbejdelse af projektforslag, arbejdsmiljø, sikkerhed mm.

Vi tilbyder dig en attraktiv lønpakke og
personalegoder. Der er gode karriereog uddannelsesmuligheder for den rette
kandidat.

Fjernvarmen i Horsens området er i en rivende
udvikling og der er en række spændende projekter i støbeskeen, som vedrører både Horsens by
og hele den østjyske region.

Vi forventer af dig:
Du har en udvidet maskinmestereksamen
eller anden relevant længerevarende
uddannelse, erfaring fra forsyningsvirksomhed og projektledelse.

Horsens Varmeværk & Dagnæs-Bækkelund
Varmeværk leverer i øjeblikket varme til i alt
7.800 forbrugere i Horsens og beskæftiger 16
medarbejdere.
Værkerne er selvstændige med hver deres
bestyrelse, direktør, driftspersonale, vagtordning
og adskilte distributionsnet. Der er etableret et
samarbejde omkring indkøb af varme, naturgas
og materialer mv. samt koordinering af driften.

I samarbejde med de 2 værkers direktører og dygtige medarbejdere har du
evner til at gennemføre synergier ved
etablering af en fælles drift af værkerne.
Dine mål inden for det første år vil
således være:
Sammenbinding af de 2 værkers forsyningsnet og etablering af en overordnet
styring af driften. Etablere ensartede APV.
Organisatorisk vil du reference til direktøren for Horsens Varmeværk.
For den rette kandidat vil der være store
muligheder for at blive projektleder på

Du lægger vægt på grundighed, detaljer
og systematik og træffer beslutninger på
grundlag af sikre og klare facts.
Du er en god dialogpartner og god til
tværorganisatorisk samarbejde.
For yderligere oplysninger kontakt venligst partner Stig Andersen hos LOHFF
Management Consultants A/S på telefon
28 34 64 65.
Indlæg din ansøgning på linket
http://job.lohff.dk, senest 9. september.

København · Vejle · Sønderborg · Tlf. 7348 5161 · www.lohff.dk
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For at matche fremtidens udfordringer har de to
varmeværker besluttet at intensivere samarbejdet for at udnytte synergier og driftsfordele ved
etablering af en fælles vagtordning, forbundne
distributionsnet og fælles drift af centralerne.

ny viden

De første par årtier blev varmen
produceret på fuelolie. Da der
skulle skiftes brændsel, faldt valget
på kul, og i 1984 blev byens nye kul
værk indviet. Allerede kort tid efter,
kom der et forbud mod opførelse
af flere kulfyrede varmeværker. Na
turgassen holdt sit indtog i landet i
1980’erne og nåede Vinderup i 1986.
Her var bestyrelsen ikke umiddel
bart interesseret i at erstatte de
billige kul og det næsten nye værk
med den langt dyrere naturgas.
Men Vinderup blev, som en række
andre varmeværker, pålagt at
overgå til kraftvarmeproduktion,
og i 1995 blev Vinderup Kraftvarme
værk indviet.

Biogas
I dag produceres det meste af var
men på biogas, og dermed har Vin
derup Varmeværk igen kastet sig ud
i udfordringen med at omstille pro
duktionen til et nyt brændsel. Det
sker med stor optimisme, for frem
tiden med biogas tegner fornuftigt,
for nu at sige det på jysk. Investerin
gen i den nye biogasmotor betyder,
at produktionsprisen vil falde med
15-20 procent, når renter og afdrag
til finansieringen er indregnet.
– Overgangen til biogas som
hovedbrændsel har fungeret
upåklageligt. Der har været en vis
spænding i planlægningen, men vi
er kommet ud med et godt resultat.
Efter en prøvetid er kvaliteten på
gassen nu på plads, og leveringen
fra biogasanlægget i Maabjerg har
været stabil, fortæller formand Pe
ter Møllnitz.
Fusionen med Sevel
De knap 200 varmeforbrugere i
Sevel får også glæde af de faldende
varmepriser. Efter at Vinderup
Varmeværk i 10 år har stået for ad
ministrationen og den daglige drift
af Sevel Kraftvarmeværk, fusione
rede de to værker 1. juli 2012. Det
betyder, ifølge beregningerne, at
de samlede omkostninger vil falde
med cirka en halv million kroner om
året. Produktionsomkostningerne
vil alene falde med 15 procent
ved overgangen til biogas og med
yderligere tre procent som følge af
fusionen.
Hertil kommer den store miljøge
vinst, idet CO2-udledningen vil falde
med 10.000 ton om året. J

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
5. september

Solenergi (Modul B.2.5)

Sydfalster

6. september

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

Kolding

6. september

Miljøgodkendelser (Modul B.2.2)

Kolding

10. september

Administration og kvalitetssikring af
energibesparelser (Modul A.4.8)

Kolding

10. - 12. sept.

Kontrol af fjernvarmeanlæg (Modul A.3.2-1)

Aalborg

11. september Det frie elmarked (Modul B.0.13)

Kolding

12. september

Bestyrelsens økonomiske ansvar
(Modul D.0.2)

Kolding

13. september

NOx-afgiften er femdoblet – konsekvenser
og muligheder TEMADAG

Kolding

13. september

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

Kolding

13. september

Lukning på en anstændig måde
(Modul A.3.10)

Kolding

17. september Restanceinddrivelse, trin I (Modul A.4.6)
19. september

Arbejdsmiljø – ulykker og psykisk arbejdsmiljø (Modul A.0.13)

Fyraftensmøde om lokal energiplanlægning
19. september
(Modul D.0.3). Mødet udbydes også andre
2. oktober
steder i landet – se hjemmesiden.

Kolding
Kolding
Brønderslev
Kolding

Elkedler og varmepumper i fjernvarmen
(Modul B.2.6)

Kolding

25. september Fjernvarmens miljøforhold (Modul B.2.1)

Kolding

20. september

26. september

Energibesparelser i og omkring nettet
(Modul B.3.2)

Kolding

27. september

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

Kolding

27. september

Energipolitisk konference: Grøn omstilling
– vækst, vilkår og virkelighed

København

1. oktober

Personalejura for praktikere (Modul B.4.2)

Kolding

2. oktober

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

Kolding

3. oktober

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

Kolding

3. oktober

Udbud og indkøb, trin I (Modul B.1.4)

Kolding

4. oktober

Præsentationsteknik (Modul A.0.11)

Kolding

Se flere tilbud, beskrivelser og programmer på
www.danskfjernvarme.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Alle er velkomne!
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Landet Rundt
Omkring 40 lastvogne med anhængere transporterede
i sommer 50.000 rafter af rødgran til
Holstebro, hvor fem danske spejder
korps afholdt Spejdernes Lejr 2012,
med deltagelse af ca. 40.000 danske
og udenlandske børn og unge.
Efter lejren hentede lastbilerne
rafterne igen og kørte dem til Her
ning, hvor de blev fliset og lavet til
fjernvarme til herningenserne.
Oprindelig skulle grantræerne
have været juletræer til det norske
marked, men det blev ikke til noget
og i stedet endte træerne altså som
byggemateriale på landets største
spejderlejr nogensinde og senere som
grøn varme. (Kilde: Lyngposten)

fleste af dem holder i dag varmen ved
hjælp af oliefyr, og det er en dyr og alt
andet end miljøvenlig løsning.
Med halmkraftværket vil lands
byen reducere sit CO2-udslip med 300
tons om året. (Kilde: Sydkysten)

Herning

Lystrup Fjernvarme
arbejder sammen
med den lokale emballage- og kartonfabrik, Elopak, om
et projekt, der betyder, at op imod
3.800 forbrugere i Lystrup kan få var
met huset op med overskudsvarme.
Aarhus Stiftstidende har tidligere
omtalt et tilsvarende projekt i Holme,
hvor Holme Lundshøj Fjernvarme vil
købe den varme luft, der i dag ryger
ud til gråspurvene fra Dansk Super
markeds kølehaller og bruge det til at
varme radiatorerne og vandet op hos
de private forbrugere.
I Lystrup er der tale om et projekt,
der er næsten tredive gange så stort
som det i Holme. (Kilde: Aarhus Stiftstidende)

Lystrup

Fremover

Trekantområdet skal fjernvarmekunderne
i Trekantområdet i sommerhalvåret
alene klare sig med varme og varmt
vand fra affaldsforbrænding hos TAS i
Kolding og overskudsvarme fra ShellRaffinaderiet i Fredericia.
Det er en aftale med DONG
Energy, om at bruge akkumulerings
tanken ved Skærbækværket, der gør
det muligt at basere varmeforsynin
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Fjernvarme Fyn vil
udvide sit forsyningsområde med
10 kilometer i forhold til sit nuvæ
rende dækningsområde, og dermed
kommer Verninge og Brylle med som
potentielle kunder hos den odense
anske varmeleverandør.
Da Fjernvarme Fyn planlagde sit
udvidelsesprojekt, blev det poten
tielle antal kunder talt op til 291 i
Verninge og 473 i Brylle.
Tilbagemeldingerne fra de kom
mende forbrugere er særdeles posi
tive. Det er blandt andet muligheden
for en halveret varmeregning i for
hold til naturgas og endnu mere, hvis
man har oliefyr, der får fynboerne til
at søge mod fjernvarmen. (Kilde: Fyens

Odense

gen alene på affald og overskuds
varme.
En lille ombygning og en aftale
med DONG Energy betyder, at en
større del af fjernvarmen om som
meren vil komme fra forbrænding
af affald i stedet for naturgas. Det
betyder i praksis mere grøn energi,
mindre CO2-udslip til atmosfæren og
lavere driftsomkostninger for TVIS,
det fælleskommunale varmetrans
missionsselskab i Trekantområdet,
som sender varmen ud til fjernvarme
selskaberne. (Kilde: Fredericia Dagblad)
Solrød Byråd
har besluttet at give
lånegarantier på op mod 5,5 millioner til Solrød Fjernvarmeværk, der
skal finansiere opførelsen af et helt
nyt halmfyret fjernvarmeanlæg i Gl.
Havdrup.
Det er en politisk målsætning at
tilbyde alle borgere i kommunen
fjernvarme, men Gl. Havdrup ligger
ligesom enkelte andre områder uden
for det eksisterende forsyningsnet.
Nu ser det dog ud til, at beboerne i
landsbyen allerede til jul kan holde
vinterkulden fra døren med varme fra
halm.
Det er landsbyboerne selv, der har
været drivkraften bag projektet. De

Gl.Havdrup

Stiftstidende)

Henover sommeren
har flere husstande
fra Hadsund syd
besluttet sig for at de vil have fjernvarme og tilslutningen er nu så stor,
at projektarbejdet bliver genoptaget
af Hadsund Fjernvarme.
Næste skridt er hurtigt at få udar
bejdet et projektforslag, som sendes
til godkendelse hos kommunen.
Herefter skal der indhentes priser
for at se, om projektet stadig kan hol
des indenfor det fremlagte budget.
Kan det det, laves der efterfølgende
kontrakter med de underleverandø
rer, der skal udføre arbejdet.
Hvis det viser sig, at budgetram
merne overskrides så meget, at det
får konsekvenser for varmeforbru
gerne fra syd, bliver de tilmeldte hus
stande spurgt, om de stadig ønsker
fjernvarme under nye forudsætnin
ger. (Kilde: Hadsund Fjernvarme)

Hadsund

Lille jubilaeum - Annonce.indd 1

17-08-2012 07:31:47

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

Biogas – en naturlig mulighed
Energistrategi 2050 fremhæver biogas som
et brændel til at opnå dansk uafhænighed af
kul, olie og naturgas.
Flere og flere naturgasfyrede værker får
henvendelser fra landmænd, der gerne vil
levere biogas som alternativ til naturgas.
Vi hjælper gerne med en vurdering og et oplæg, så investering og rentabilitet kan fastlægges.
Vil du vide mere så kontakt os
på tlf. 76 30 80 00
Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

www.dfp.dk
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Freddie Hummel udtræder af bestyrelsen
for Jelling Varmeværk. Freddie
fylder 71 år i sep
tember, og han har
valgt at trække sig
fra bestyrelsesar
bejdet på general
forsamlingen i samme måned.
Man kan roligt konstatere, at det
er en historie, der afsluttes. Freddie
har siddet i varmeværkets bestyrelse
siden 1978 og i formandsstolen siden
1982. Det bliver næppe overgået af
nogen anden i fremtiden.
Freddie har i alle årene været en
meget afholdt formand, som forbru
gerne altid trygt har kunnet hen
vende sig til. Jelling Varmeværk har
gennemgået både store og små foran
dringer i Freddies lange formandspe
riode. Han har altid formået at få de
siddende bestyrelser til at fungere i
et godt samarbejde. Værkets ansatte
har også altid nydt godt af Freddies
loyalitet.
Jelling Varmeværk markerer Freddie Hummels afgang ved at afholde
Udtrædelse

en afskedsreception fredag den 28.
september 2012 kl. 15 – 17 på Kraftvarmeværket, Nordkrogen 20B, hvor
det vil glæde Jelling Varmeværk at se
forretningsforbindelser og forbrugere.

Per Pank Jensen har den
31. august 2012
25-års jubilæum
som varmemester
på Østervrå Varmeværk.
Han stammer
fra Randers kanten
og blev uddannet
maskinmester. Han sejlede i sine
unge dage på de syv verdenshave i
flere år. Efter at være gået i land, ar
bejdede Per som maskinmester flere
steder, før han i 1987 blev headhuntet
til jobbet som varmemester.
Per Pank Jensen er vellidt i sit job,
han har et venligt og imødekommende
væsen og har altid tid til at snakke
med folk. Han passer jobbet, som
ejede han selv værket og er derfor af
stor betydning for driften af værket.
jubilæum

I Pers ”regeringstid” er værket gået
fra at være oliefyret, til at være et
naturgasfyret kraftvarmeværk, med
mulighed for at bruge overskuds
strøm via el-patroner. Et helt igennem
moderne værk, og så endda med en
meget billig varmepris, faktisk den
billigste i landsdelen.
Jubilæet fejres med et åbent hus
arrangement på et senere tidspunkt.

Leif Pedersen, 65 år,
Ølgod Fjernvarme
fratræder sin stilling som driftsleder hos Ølgod
tekniske værker
1. september, for
at gå på pension.
Leif har været be
skæftiget i 27 år som driftsleder, og
har igennem alle årene sikret en god
og stabil vand- og varmeforsyning til
forbrugerne i Ølgod og opland. Vær
kerne fremstår i dag som en moderne
forsyning, der benytter den nyeste
teknologi. Leif Pedersen har igennem
alle årene med stor omhu og engage
fratrædelse

Indvielse

Vi har nu afsluttet renoveringen af vores administrationsbygning
og inviterer i den anledning til åbent hus
fredag den 14. september kl. 11.00 til 16.00

Tjæreborg
Industri

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

FJERNVARME • ENERGI • BETON

- en stabil og troværdig samarbejdspartner!
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ment stået i spidsen for de forandrin
ger og udvidelser, som værkerne har
gennemgået.
Fratrædelsen markeres ved en
reception, der afholdes fredag d. 31.
august på værket, Industrivej 9, fra kl.
13.00 – 16.00.

Henrik Linding Jessen, 44  år,
er ansat som ny
driftsleder hos
Ølgod tekniske
værker.
Henrik har i de
sidste 15 år arbej
det som driftsas
sistent hos Ølgod
tekniske værker. Han er oprindeligt
uddannet landbrugs- og maskinme
kaniker. Efter nogle års arbejde som
mekanikersvend læste han til maskin
mester, og umiddelbart efter endt
uddannelse blev han ansat hos Ølgod
tekniske værker, som driftsassistent.
Efterfølgende har han fået bevis
som kedelpasser, gennemført nogle
merkonomuddannelser samt opnået
autorisation som elinstallatør.
Nyt job

Erik Hansen er, af en enig
bestyrelse, ansat
som ny administrerende direktør for
Nyborg Forsyning
& Service A/S
Erik Hansen kom
mer oprindeligt fra
Nyborg Kommune
og blev ansat i Nyborg Kommunale
Værker i 1994. Han har i hele perioden
været en del af NFS’ ledelse, senest
som administrationschef.
I perioden siden den tidligere
direktørs fratræden har Erik Hansen
været konstitueret som administre
rende direktør for NFS.

Nyt job

Mogens H. Nielsen forlader
1. september sit
job som teknisk
konsulent i Dansk
Fjernvarme til
fordel for en stil
ling som rådgiver i
rådgivningsfirmaet
Grontmij i Aarhus.
Mogens H. Nielsen har været ansat i
Nyt job

Dansk Fjernvarme siden 2004 og har
som en del af Medlemsservice udført
en række opgaver i sekretariat. Han
har haft en bred kontaktflade i med
lemskredsen, herunder som sekretær
for Distributionsgruppen.
Om foråret var Mogens at finde
til regionalmøderne, som han med
stor succes har stået i spidsen for de
sidste syv år.

Bjarne Christensen, 55 år,
der bor i Kolding,
er ansat i en nyoprettet stilling
som distriktschef
hos Isoplus Fjernvarmeteknik med
ansvar for salg og
rådgivning i Midtog Sønderjylland.
Han kommer fra en stilling som
area sales manager hos Hollensen
Energy A/S, og har en uddannelse
som maskinmester. Bjarne har gen
nem sin karriere oparbejdet en stor
erfaring inden for både fjernvarme,
energi, vvs og automatik.
Nyt job

Vildbjerg Tekniske Værker A/S
Da vores driftsleder har søgt nye udfordringer, søger vi hans afløser til ansættelse 1/12 2012 eller efter aftale. Vi
søger en ny driftsleder, som sammen med det øvrige personale, og i tæt samarbejde med bestyrelsen kan fortsætte den velfungerende drift og vedligehold af produktions- og ledningsanlæg for fjernvarme, elværk og vandværk.

Arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

Sikre at værkerne drives under hensyn til lovkrav
Ansvarlig for at planlægge og opfølgning på daglig
drift og vedligeholdelse
Kompetent og aktiv sparringspartner for medarbejdere og bestyrelse
Ansvarlig for fremsynet udvikling
Kontaktperson til forbrugere, eksterne samarbejdspartnere samt offentlige myndigheder
Økonomiansvarlig.

Profil:
•

•
•
•

Maskinmester, ingeniør eller lignende teknisk
uddannelse
Ledelseserfaring med evne til at uddelegere
Innovativ tilgang til den daglige drift
Erfaring med tilegnelse af ny viden om lovkrav,
af såvel teknisk som økonomisk karakter

•
•

Forståelse for indkøb, budget & regnskab
Forbrugerorienteret, engageret samt god til at
samarbejde og kommunikere.

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Et selvstændigt og udfordrende job
Fagligt dygtige engagerede kollegaer
Samarbejde med en aktiv bestyrelse
Løn efter kvalifikationer.

Yderligere information fås ved henvendelse til
konstitueret driftsleder Kristian Overgaard på
telefon 97 13 15 00. Ansøgning mrk. ”Driftsleder”
sendes senest mandag 10/9 2012 til Vildbjerg Tekniske
Værker A/S, Pugdalvej, 7480 Vildbjerg.
Samtaler forventes gennemført ultimo september.

Vildbjerg Tekniske Værker, VTV, er fællesnavnet for de tre selvstændige forsyningsselskaber:
Vildbjerg Varmeværk amba, Vildbjerg Elværk amba, Vildbjerg Vandværk amba. Yderlig information på www.vtv-vildbjerg.dk
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Kent Nielsen er tiltrådt som
administrerende
direktør i Viega
A/S. Kent Nielsen
er 51 år og kom
mer fra en stilling
som salgsdirektør i
Danfoss Redan A/S.
Kent Nielsen har 25
års erfaring inden for fjernvarme og
vvs-branchen. Kent Nielsen fortsæt
ter sit virke som bestyrelsesmedlem i
FIF Marketing.
Nyt job

Energikoncerndirektør
Torben Kjærgaard,
hos Frederiksberg
Energi A/S
Torben Kjær
gaard, der er Kom
munaldirektør i
Frederiksberg Kom
mune, er nu også
administrerende direktør for Frede
riksberg Kommunes energikoncern,
Frederiksberg Energi A/S.
Torben Kjærgaard afløser service
direktør Bjørn Thomsen.

Nyt job

Koncernen, Frederiksberg Energi A/S,
består af ni selskaber, der alle drives
af driftsselskabet Frederiksberg
Forsyning A/S, som varetager driften
af gas, vand, fjernvarme og kloak på
Frederiksberg.

Olga Gammelgaard er pr. 1.
august 2012 ansat
som projektleder
inden for energiområdet i Grontmij
i Aarhus.
Olga er 46 år,
uddannet civilin
geniør i Moskva og
diplomingeniør i Danmark og skal hos
Grontmij primært arbejde med pro
jektledelse, herunder installationer i
bygninger, kundeinstallationer samt
CTS og SRO.
Olga kommer fra en stilling hos
Niras, hvor hun overordnet arbejdede
med projektledelse og bygherreråd
givning samtidig med, at hun var
fagansvarlig for projektering af VVSinstallationer.
Nyt job

Kim Jensen er pr. 1. august
2012 ansat som
projektleder inden
for energiområdet i
Grontmij i
Glostrup.
Han er 51 år,
uddannet maskin
ingeniør og skal
hos Grontmij primært arbejde med
projektledelse, herunder planlægning
og projektering af fjernvarmesyste
mer samt hydrauliske beregninger på
fjernvarmenet.
Kim kommer fra en stilling som
projektleder hos Roskilde Forsyning
A/S, hvor han har været ansat siden
2003. Inden da var han ansat som
ingeniør og specialist i hydrauliske
beregninger hos Københavns Energi.
Nyt job

Velkommen til jubilæum
Torsdag den 4. oktober
I anledning af vores 50 års jubilæum vil vi gerne
invitere forretningsforbindelser, kolleger og
leverandører til

25-årS
jubilæum

Åbent hus på varmeværket på Bakkelyvej 3
i Ry kl. 13-15.
Præcist den 4. oktober 1962 startede Ry Varmeværk op,
og 300 forbrugere i Ry blev forsynet med fjernvarme fra
værkets første oliekedel.
Siden er forbrugerskaren vokset til 2200, og brændslet er
skiftet ud med solvarme og træflis. Kom og hør mere om
udviklingen og værkets nye planer.
Vi glæder os til at se dig og serverer lidt godt til ganen.
Med venlig hilsen
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I den anledning afholdes der reception
Mandag den 3. september 2012 kl. 15.00
i Konferencen på Nesa Allé 1 i Gentofte.
Med venlig hilsen
DONG Energy

Ry Varmeværk

Bakkelyvej 3
Telefon 86 89 13 65
Mail post@ryvarme.dk
www.ryvarme.dk

Senior Manager
Peter Lemming Jacobsen
har den 1. august 2012 været ansat hos
DONG Energy i 25 år.

1962 - 2012

”Vores leveringskoncept er helt
enkelt”
Hos Isoplus er vi lagerførende i alle dele til
dit fjernvarmesystem. Det betyder, at du
ikke selv behøver at ligge inde med lager.
Det betyder også, at vi kan tilbyde et meget
enkelt leveringskoncept:
Vi leverer alle dage over hele Danmark
Så enkelt er det. Selvfølgelig vil vi under normale omstændigheder gerne have nogle
dage, så distributionen kan planlægges og
koordineres på den mest rationelle måde.
Men har du brug for dag-til-dag levering, vil
vi også gøre alt for at klare dette.
Det er faktisk vores erklærede mål at være
branchens hurtigste og mest fleksible leverandør.

Lars Thystrup, distriktschef
l.thystrup@isoplus.dk

Vidste du ...
at Isoplus udfører uvildige leveringstjek hos vores
kunder på stikprøvebasis.
Vi sikrer kvaliteten i leverancerne helt ud til kanalen,
og følger bl.a. op på:

Fleksibel - Hurtig - Pålidelig

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20
DK-5500 Middelfart

Tel.: +45 6441 6109
iso@isoplus.dk
www.isoplus.dk

•

at følgeseddel og leverance stemmer overens

•

at chaufføren er hjælpsom og imødekommende

•

at alle varer er pakket korrekt og forsvarligt

•

at der kun aflæsses varer til den aktuelle leverance

•

at levering sker til tiden og som aftalt i øvrigt

Ring til os, og hør mere om de mange fordele
vi kan tilbyde.

Komplette systemer til fjernvarme
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Mindeord
Formand Orla Christensen,
Horsens Varmeværk.
Den 16. juli 2012 mistede Hor
sens Varmeværk sin formand
igennem 16 år, da Orla Christensen
tabte sin langvarige kamp mod
kræften, 64 år gammel.
Orla blev født i Sønderjylland,
men flyttede allerede som ung til
Horsens, hvor han efter endt ud
dannelse som elektromekaniker
arbejdede som redningsfører. Han
kom senere til at arbejde i Aarhus,
men valgte at blive boende i Hor
sens. For nogle år siden fik Orla
Christensen konstateret kræft og
har siden kæmpet ihærdigt imod
sygdommen, kendetegnet af sit
ukuelige og aldrig svigtende gode
humør.
Orla elskede at færdes i fjern
varmekredse, hvor han var kendt
for altid være klar med en frisk
bemærkning. Bag sin livlige og di
rekte facon havde Orla stor empati

over for sine medmennesker, og
man var aldrig i tvivl om hans loya
litet. Medarbejdernes ve og vel lå
Orla meget på hjertet, og han var
en hyppig og kærkommen gæst på
værket. Orla var således vellidt i
branchen og blandt værkets med
arbejdere.
Orla Christensen blev valgt
ind i bestyrelsen for Horsens
Varmeværk i 1980 og blev besty
relsesformand i 1996. Han var
aktiv og igangsættende inden for
mange områder af varmeværkets
virke gennem mere end 30 år. Det
seneste år brugte han mange res
sourcer på og lagde stor energi
i det generationsmæssigt betin
gede direktionsskifte. Det var ham
efterfølgende meget magtpålig
gende at være aktiv i processen
med at udstikke rammerne for
værkets fremtid, før han ville give
stafetten videre. Orla var således
aktiv som formand indtil seks

Afskedsreception

Varmeværkets formand, Freddie Hummel,
har valgt at udtræde af bestyrelsen i
forbindelse med den kommende generalforsamling. Freddie blev valgt ind i bestyrelsen
i 1978 og har været formand siden 1982.
I den anledning afholdes afskedsreception

Fredag den 28. september 2012
kl. 15.00 - 17.00
på Kraftvarmeværket, Nordkrogen 20B,
hvor det vil glæde os at se forretningsforbindelser og forbrugere.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Jelling Varmeværk
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uger før sin død, og han vil i Hor
sens Varmeværk blive husket for
sit store engagement.
Familie og venner betød meget
for ham, og han havde en særde
les stor berøringsflade, både i og
uden for Horsens.
Orla efterlader sig hustruen
Elsabeth, to døtre, svigersønner
og to børnebørn til hvem vores
tanker går.
Æret være Orlas minde.
Christian Niederbockstruck
Direktør, Horsens Varmeværk

HØNG VARMEVÆRK
A.m.b.a.
50 år
1962 – 2012
Åbent Hus
I anledning af Høng Varmeværks 50 års
jubilæumsår afholdes Åbent Husarrangement på varmeværket.
Lørdag den 15. september 2012
fra kl. 11.00 – 14.00

På Høng Varmeværk A.m.b.a.
Banemarken 8, 4270 Høng

DEN NYE ULTRASONIC MÅLER FRA LANDIS+GYR
- ET ABSOLUT HIGH+LIGHT
ULTRAHEAT®T230 er den nye generation af ultralyds varme- eller kølemålere med et nyt
glasfiberforstærket målerør, specielt udviklet og optimeret til at opfylde alle boligers behov.
Måleren har imponerende egenskaber: let i vægt, robust, lav anskaffelsespris samt yderst
brugervenlig og nem at håndtere.
T230 måleren er et moderne og revolutionerende alternativ til eksisterende målere!

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

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

- din sikkerhed for kvalitet
- Vi kan levere alle de komponenter, der er brug for; lige rør,
fittings, muffer og afgreninger
- Vi sørger for, at du ved hjælp af LOGSTOR Calculator kan
benchmarke udbuddet af komponenter og løsningsmuligheder
Før:

Under:

Efter:

- Vi sørger for fuld dokumentation i etableringsfasen med
LOGSTOR Weldmaster
- Vi sikrer optimal overvågning af ledningsnettet døgnet rundt,
365 dage om året med LOGSTOR Detect
- Vi sikrer dig det bedste valg - og lever op til vores
garantiforpligtelser
En helhedsløsning fra LOGSTOR er din sikkerhed for kvalitet.
Både før, under og efter ...

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

