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Svingende resultater
i prærørstest
Samtlige rør dumpede i
bøjeprøven, men klarede
sig mere sikkert gennem
andre prøvelser.

nyheder

Politisk indgreb
efter Herning-sag
Politikerne vil bremse
kommunernes mulighed
for at trække penge ud
af varmeværkerne.

praksis

Energitårnet bliver
Roskildes nye vartegn
Mere effektiv energiudnyttelse, bedre affaldshåndtering, mere grøn fjernvarme og et
arkitektonisk vartegn i Roskilde. Kara/Noverens nye anlæg, Energitårnet, har store ambitioner.

Fjernvarmens
totalleverandør

Fjernvarmeværk

Servicearbejde

Avancerede beregninger

Tjæreborg Industri leverer stort set alle
anlægstyper og ydelser til fjernvarmebranchens stigende behov for effektive
og miljøvenlige fjernvarmesystemer.
• Fjernvarmeledningsnet
• Kraftvarmeanlæg
• Fjernvarmeværker
• Solvarmeanlæg
• Kedelanlæg
• El- og SRO-anlæg

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

• Design og projektering
• Optimering
• Avancerede beregninger
• Myndighedsansøgninger
• Montagearbejder
• Totalentrepriser

• Servicekontrakter
• Sagkyndig virksomhed
• Kontrol af trykbærende udstyr
• Termografering af el-udstyr
• Vagtordning 24/7
• Support

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

Tjæreborg
Industri
FJERNVARME • ENERGI • BETON

- en stabil og troværdig samarbejdspartner!

Optimer din produktion
med Neas Energy
Nu hedder vi Neas Energy og arbejder stadig på at levere løsninger,
der sikrer størst mulig værdi i din varmeproduktion.
Vi har udviklet et værktøj, der sikrer dig størst mulig værdi af din varmeproduktion. Et system, som behandler data på værkets
produktionsenheder, prisprognoser for elmarkedet og gasmarkedet samt lokale vejrprognoser. Det giver dig optimalt overblik, for
en optimal planlægning af din varmeproduktion. Ring til Teknisk Konsulent Morten Holmsberg på tlf: 99 39 58 13 og hør mere.
• Spotproduktion.
• Blokbud, med variabel fordeling af blokke efter ønsker, forbrug og produktion.
• Frekvensmarkedet, regulerbare forbrug og produktion, med alle variable ønsker
for budvolumen og pris opdeling i alle blokke.
• Optimal udnyttelse af alle MW på alle enheder på alle tidspunkter.
• Gas spotpris hentes dagligt direkte ind i marginalprisberegner.
• Online data for akkumulerings tankindhold, samt prognose for varmeproduktion, herunder også varmeproduktion for f.eks. solvarme.
• Optimal deltagelse og udnyttelse i både op og
nedreguleringsmarkedet.
• Forberedt på optimering af fremløbstemperatur.

neasenergy.com tlf: 99 39 55 00

En nødvendig prop i hullet
Energitilsynet traf i sommer afgørelse i den
såkaldte Herning-sag, hvor Energigruppen Jylland havde ansøgt om forrentning af såkaldt fri
indskudskapital fra før varmeforsyningslovens
ikrafttrædelse i 1981. Fristen for at rejse sagen
ved byretten udløb for nylig, og dermed står afgørelsen i den konkrete sag ved magt.

Indhold

Rygraden i varmeforsyningsloven, hvile-i-sig-selv
princippet, betyder kort fortalt, at varmeforbrugerne alene kan pålægges de omkostninger, der
medgår til at producere og distribuere fjernvarmen.
I det lys afdækker afgørelsen en grundlæggende
potentiel urimelighed. Kan man kræve, at fjernvarmeforbrugerne skal betale renters renter til
de kommunale ejere, for investeringer i fjernvarme, som alene varmeforbrugerne allerede én
gang har betalt via deres varmeregning? Og kan
kommunerne anvende disse midler til svømmehaller, fodboldbaner og cykelstier? Projekter der
intet har med varmeproduktion og distribution
at gøre. Det mener Dansk Fjernvarme bestemt
ikke. Men det afgørende er, hvad politikerne
mener.
Det, politikerne i de pågældende kommuner bør mene, er, at penge, der er
opkrævet af varmeforbrugerne til
finansiering af varmeforsyningen,
skal bruges til varmeforsyning. Punktum. Det bør bestyrelsesmedlemmer
i private aktieselskaber i fjernvarmebranchen i øvrigt også mene. Derfor
finder Dansk Fjernvarme det yderst
positivt, at klima-, energi- og bygningsministeren har meldt klart ud,
at en lovændring skal beskytte varmeforbrugerne mod de urimelige
prisstigninger.
Kim Mortensen,
direktør for Dansk Fjernvarme
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Bøjeprøve knækkede rørproducenterne
Den skrappe bøjeprøve, der skal teste hvad fleksible rør kan
holde til, gav alle rørproducenter problemer i årets tests.
Generelt var de øvrige testresultater tilfredsstillende.
Læs mere side 8 samt testen side 32

Også her er
der fjernvarme
Læs mere side 15

ny viden

Store visioner i
Region Midtjylland
Region Midtjylland lancerer nu to nye initiativer, FjernvarmeVækst og Strategisk Energiplanlægning, der direkte involverer
regionens fjernvarmeværker i arbejdet med at nå målsætningen.

Læs mere side 28

praksis

Energitårnet
rejser sig
over Roskilde
Kara/Noverens nye affalds-kraftvarmeanlæg giver
en langt mere effektiv energiudnyttelse og skaber
dermed mere grøn energi til det storkøbenhavnske fjernvarmenet. En markant arkitektur gør
samtidig Energitårnet til et nyt vartegn i Roskilde.

Læs mere side 22

nyheder

KORT NYT

Herning-sagen får

195 mio. kr. til
energiteknologi

Grønne butikker
Et nyt kort over Sønderborgs midtby giver overblik
over byens 53 ZERObutikker.
I hele Sønderborg-området
er 80 butikker certificeret
som ZERObutikker. Målet med ordningen er at
involvere butikkerne i klimaindsatsen og reducere
energiforbruget. Butikkerne
skal bl.a. udpege en energi
ansvarlig, som sætter spot
på energiforbruget og afsætter tid til dialog med en
energivejleder, og de skal
gennemføre energirigtige
tiltag, der giver pengene
igen inden for to år.

Gode erfaringer skaber
samarbejde
Faaborg-Midtfyn og Odense
kommuner går sammen om
at få endnu flere håndværksmestre efteruddannet som
energihåndværkere. Det
kommunale samarbejde er
opstået på baggrund af de
gode erfaringer, som det første hold odenseanske håndværksmestre har kastet
af sig. Kommunerne vil nu
have uddannet endnu flere.
Efteruddannelsen er udviklet af Grøn Erhvervsvækst i
samarbejde med Fjernvarme
Fyn, IBC samt Odense og
Faaborg-Midtfyn kommuner.
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Fjernvarmeforbrugerne skal ikke betale for
forrentning af en indskudskapital, de selv har
indbetalt. Det mener energiministeren og de øvrige
energipolitikere, der varsler et indgreb mod store
prisstigninger.
Tekst: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Dansk Fjernvarme tos@danskfjernvarme.dk
Foto: Carsten Snejbjerg

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, støtter i
2013 i alt 37 nye projekter
med 195 mio. kr. Projekterne
har et budget på 446 mio.
kr., og deltagerne stiller
med 56 % af investeringen.
De største støttebeløb er
givet til brint og brændselsceller, hvor fire projekter
har fået tilsagn om 92 mio.
kr. Derefter kommer energi
effektivitet, hvor otte projekter har fået 29 mio. kr.
Solenergi har fået 26 mio.
kr. til syv projekter, ligesom
vind- og bølgekraft har fået
26 mio. kr. til seks projekter.

J

eg mener ikke, fjernvarmeforbrugerne skal betale to gange.
Så kontant slog klima-, energiog bygningsminister, Martin Lidegaard, over for Altinget.dk, fast, at der
skal ændres på muligheden for forretning af indskudskapital.
Det sker efter, at Energitilsynet
med sin afgørelse i den såkaldte
Herning-sag har givet fjernvarmeforbrugerne i Herning udsigt til en
ekstraregning på 282 millioner kroner,
hvoraf de 230 millioner kroner havner
i kommunekassens rum til finansiering af nye cykelstier, svømmehaller,
renovering af skoler og andre ting,
der absolut intet har med fjernvarme
at gøre.
Pengene kommer til veje ved at
EGJ Varme (som ejes af EnergiMidt)
hæver fjernvarmeprisen med cirka
2.400 kroner årligt i fem år for et
standardhus. I praksis sker det ved at
hæve kvadratmeterbidraget fra 19,38
kroner til 35,34 kroner per kvadratmeter. En ordning, der også rammer
større virksomheder og uddannelsesinstitutioner hårdt – eksempelvis kan
Herning Erhvervsskole, ifølge Herning
Folkeblad, se frem til en prisstigning
på 500.000 kroner om året.

Hjælp til varmeforbrugerne
Energitilsynets afgørelse er kulminationen på et næsten ti år langt
juridisk arbejde. Resultatet er, at tilsynet med sin afgørelse har givet EGJ
Varme mulighed for at forrente indskudskapital fra tiden før marts 1981.
Det betyder, at selskabet kan hente
et beløb på 282 millioner kroner hos
forbrugerne. Afgørelsen er principiel
og vil dermed danne skole for andre
lignende sager.
Men Christiansborgs politikere
med Martin Lidegaard i spidsen vil
arbejde for at forhindre varmeselskabernes juridiske ejere – hovedsageligt
er der tale om kommuner – i at udnytte afgørelsen til at hæve priserne
for fjernvarmen.
– Dels skal vi have kigget på de
fremadrettede perspektiver. Dels - og
det bliver nok det sværeste, når der
allerede ligger en afgørelse fra Energi
tilsynet – skal vi kigge på, hvordan vi
hjælper fjernvarmekunderne i Herning, sagde klima- energi- og bygningsministeren, da han var tilbage i landet
efter COP18-forhandlingerne i Doha.
Energitilsynets afgørelse åbner
nemlig, som nævnt, for, at også andre fjernvarmeselskaber kan gøre

Klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard, vil forhindre, at en stor
ekstraregning havner hos mange danske fjernvarmeforbrugere.

nyheder

politikerne til at reagere
brug af samme manøvre. Omkring
50 varmeselskaber har tidligere indsendt en ansøgning om at forrente
indskudskapitalen, og det kan ramme
rigtig mange af de godt 1,6 millioner
husstande, som i dag har fjernvarme.
I alt kan der blive tale om forrentning
af cirka 5 milliarder kroner. Mange af
kommunerne har dog efterfølgende
meldt ud, at de ikke vil gøre brug af
muligheden.

Politikerne siger fra
Alligevel tyder meget på, at energi
politikerne er klar til at skride til
handling for at sikre forbrugerne mod
de store prisstigninger, de vil blive
ramt af, hvis andre følger i Hernings
fodspor.
Ministerens udmeldinger har i
hvert fald mødt opbakning blandt
de energipolitiske ordførere. Fra alle
sider lyder det, at man ønsker at gøre

noget ved problematikken, så de
juridiske ejere ikke kan føre penge
ud af fjernvarmen. Det strider mod
den måde, fjernvarmen reguleres på
via varmeforsyningslovens regler om
hvile-i-sig-selv.
Dansk Fjernvarme har været kritisk over for, at de grundlæggende
principper for fjernvarme bliver
forrykket. Fjernvarmeselskaber kan
nemlig per definition kun beskæftige
sig med fjernvarmevirksomhed og
kan kun indregne omkostninger til at
producere og distribuere fjernvarme.
Ikke til at anlægge cykelstier, renovere skoler eller lignende.

Modregning i bloktilskud
Der har været nævnt flere løsningsforslag til, hvordan politikerne på
Christiansborg kan stoppe hullet. Et
af dem har været, at modregne 100
procent i kommunernes bloktilskud

frem for stedet for de nuværende 4060 procent.
– Kommunerne kommer allerede,
som tingene er i dag, til at aflevere
halvdelen til statskassen, og fjernvarmeforbrugerne får absolut ikke hverken bedre eller billigere fjernvarme.
Tvært imod, siger Dansk Fjernvarmes
direktør Kim Mortensen.
Et andet forslag går på, at ministeren bruger varmeforsyningslovens
bestemmelse om mulighed for fastsættelse af regler for forrentning
til straks at ændre ministeriets bekendtgørelse fra 1991, således at en
forrentning ikke tillades af opskrevne
anlægsværdier forud for 1981.
Ud over de kommunalt ejede forsyninger er der enkelte fjernvarmeselskaber, der har kommercielle ejere. J
Læs lederen på side 4.

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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Bøjeprøve knækkede
rørproducenterne
Den skrappe bøjeprøve, der skal teste, hvad
fleksible rør kan holde til, gav alle rørproducenter
problemer i årets test. Generelt var de øvrige
testresultater tilfredsstillende.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Teknologisk Institut
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ituationen er kendt hos de fleste varmeværker: En rulle fleksible rør skal placeres i jorden,
og forholdene på stedet kræver, at
rullen ikke udelukkende kan få lov til
at rende den vej, den helst vil – nemlig med sin naturlige oprulningsretning. Ind imellem skal røret tvinges
modsat for at komme på plads. Og det
skal de gerne kunne holde til.
Derfor har den såkaldte bøjeprøve
i en årrække været en del af det testprogram, der hvert år gennemføres
af Teknologisk Institut på vegne af
Dansk Fjernvarmes Distributionsgruppe. Også i år voldte netop denne
test rørproducenterne problemer
– faktisk viste resultaterne, at ingen
af de testede rør klarede at leve op til
kravene i normen.
Når rørene bøjes mod deres naturlige retning, vil det føre til sprækker i
isoleringsskummet. Sprækkerne må
ifølge normen ikke være større end
5 mm. Tættest på kravet kom rørene
fra Starpipe og Brugg, der kunne
fremvise sprækker på henholdsvis
5,47 mm og 5,90 mm. På de følgende
pladser kom Isoplus (7,25 mm) og Set
Pipe (9,55 mm) mens det gik værst til
hos Logstors rør, hvor der opstod en
sprække på hele 11,41 mm.
– Det er en hård prøve – men sådan
er normstandarden nu engang, konstaterede civilingeniør Niels Winther,
da han fremlagde testresultaterne
ved en temadag i Fredericia.
Han tilføjede, at det udsætter rørene for en ekstra belastning, at kappen skæres op, når bøjningen er gennemført. Men det er en del af normen
og desuden er det nødvendigt for at
kunne kigge ind til skummet og se,
hvilke sprækker der er opstået. Men
når kappen åbnes, giver det ekstra
sprækker, som ikke ville opstå i den
virkelige verden. Alligevel må resultaterne af denne test siges at være en
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skuffelse for rørproducenterne.
Til gengæld har rørene flere år i
træk klaret en anden styrkeprøve
med glans, nemlig testen af deres
kappestyrke. Derfor vil denne prøve
ikke være en del af testprogrammet
til næste år – men den kan selvfølgelig vende tilbage, hvis behovet opstår.

Hæderlige resultater i lambda-test
Selvom bøjeprøven er vigtig, står en
anden test nok endnu mere centralt i
de flestes opfattelse, når det gælder
om at identificere et godt præisoleret
fjernvarmerør – nemlig den test, der
måler rørenes varmeledningsevne.
Her kan der hentes store energibe-

sparelser hjem på små forskelle i
varmeledningsevnen, fordi rørene
ligger så længe i jorden, som tilfældet
er. Jo bedre røret holder på varmen, jo
bedre økonomi er der i sagens natur
i det.
I denne test forsegles rørene med
metalfolie i begge ender, hvorefter
de kommer ind i en ovn for at fremskynde den ældning, der ellers vil ske
ganske langsomt i jorden, når rørene
er i brug. Lige rør får lov at svede i 150
døgn ved 90º C. mens de fleksible rør
udsættes for 70º C i 91 dage.
Gennemsnitligt klarede de testede
rør denne prøvelse væsentligt bedre
end bøjeprøven – selvom producenterne også her måtte konstatere, at
deres produkter i en række tilfælde
ikke klarede kravene i normen. Kravet er en lambdaværdi på maksimalt
0,029 W/(m·K), og her bestod fem af de
18 rør ikke. J

Læs mere
Civilingeniør Niels
Winther, Teknologisk Institut, uddyber resultaterne af
årets testarbejde i
artiklen på side 32.

Bøjeprøven udsætter de fleksible rør for udfordringen i at blive presset mod deres
naturlige oprulningsretning. Ingen af dette års testede rør klarede testens krav.

VI ER VILDE MED
ELKEDLER
SÅ HVORFOR IKKE VÆLGE EN DEDIKERET RÅDGIVER?

Ofte kan en elkedel være nøglen til en effektiv drift. Vi
håndterer elkedler af alle størrelser i hele landet og kan
fastlægge den optimale strategi for dit anlægs produktion.
Vi er vilde med elkedler og kan hjælpe dig med ærlig og
kompetent rådgivning om investering i og optimering af
elkedler.
Kontakt os hvis du vil vide mere:
Tlf.: 87 44 67 80 eller e-mail: pba@energidanmark.dk
www.energidanmark.dk
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Gladsaxe Fjernvarmes boring
under Helsingør
motorvejen
starter i et villa
kvarter syd for
motorvejen og
ender 135 meter
væk nord for motorvejen ved en
boligforening,
der skal have
fjernvarme.

Gladsaxe Fjernvarme borer
135 meter under motorvejen
Gladsaxe Fjernvarmes store udbygningsprojekt
konverterer 400 storkunder til fjernvarme. En af
projektets udfordringer er, at nogle af dem ligger
på den anden side af Helsingørmotorvejen.
Tekst og foto: Studentermedhjælper Sofie Hougaard Nielsen, Gladsaxe Fjernvarme
sohoni@gladsaxe.dk
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om en anden muldvarp borer
et over 100 meter langt rør sig i
øjeblikket under Helsingørmotorvejen. Det skal bringe fjernvarme
til Gladsaxe Kommunes borgere i en
boligforening nord for motorvejen og
er en brik i det fjernvarmepuslespil,
kommunen er ved at lægge.
Muligheden for at grave motorvejen over var ikke en løsning, der vakte
begejstring hos myndighederne. Derfor måtte Gladsaxe Fjernvarme tænke
kreativt for at få et 135 meter langt rør
ned i jorden. Røret er en del af en stor
udvidelse af fjernvarmenettet, der
startede i 2011 og nu er nået til boligforeningerne nord for motorvejen.

Styrbar boring guidet af GPS
Løsningen på at krydse motorvejen
blev styrbar boring; en teknik, hvor
et bor gennemtrænger jorden, indtil
det når over på den anden side. Det
betyder minimalt gravearbejde, og
er derfor oplagt på steder, hvor man
ikke bare kan lægge et område brak i
en periode.
– Den lange strækning har været
udfordrende, så i stedet for at grave
Fjernvarmen · nr. 1 · januar 2013

har vi brugt en boreteknik, hvor man
gradvis gør gangen større, indtil den
er stor nok til, at røret kan være der,
fortæller Peter Thorn, projektleder i
Gladsaxe Fjernvarme.
Når en muldvarp dykker ned i
jordens indre, får den hjælp af sit
veludviklede lugteapparat til at sniffe
sig vej, mens den graver. Når boremaskinen arbejder i jorden, er det ikke
en snude, men en GPS på borets hoved, der viser vej gennem den mørke
muld. Vel igennem mudder, jord og
grus sættes en såkaldt rimar på røret,
som borer gangen større, mens røret
trækkes tilbage. Derefter bores boret
tilbage og en større rimar sættes på
for at udhule tunnelen yderligere. Til
sidst trækkes det 800 mm brede rør
til fjernvarmen igennem og gøres klar
til brug.

Grusgrav i vejen
Teknikken lyder umiddelbart enkel,
men i praksis har boringen været
udfordrende for Gladsaxe Fjernvarme
og entreprenøren. Boremudderet
forsvandt i tunnelen, hvilket kunne
skyldes, at man var stødt på en gam-

mel grusgrav. Mellem det løse grus
forsvandt meget af det boremudder,
der skulle hjælpe med at få røret til
at glide. Det gav en stor friktion, og
boremaskinen måtte trække alt, hvad
den kunne, for at få røret igennem.
– Forestil dig, når du træder ned i
en mudderpøl med en gummistøvle
på – på samme måde var der stor jordmodstand for røret, forklarer Peter
Thorn.
Til sidst lykkedes det dog at få boret igennem gruset og fjernvarmen et
stykke nærmere borgerne i området.

Flere borgere med på
fjernvarmevognen
Fjernvarmeudbygningen er en del af
Gladsaxe Kommunes CO2-strategi
På fem år har kommunen sænket
sin CO2-udledning med 18 procent,
og det kan man blandt andet takke
omlægningen til grønnere energi for.
Mange af kommunens større boligselskaber, virksomheder og institutioner
får allerede nu varmen på en mere
bæredygtig måde.
Med røret under motorvejen kommer Gladsaxe Fjernvarme tættere
på målet om at tilbyde fjernvarme til
kommunens borgere. Før projektet
gik i gang, stod Gladsaxe Fjernvarme
for omkring 20 procent af kommunens varmeforsyning. Når det afsluttes omkring år 2020, regner man med,
at det tal er oppe på 60-70 procent. J
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Energiens finanslov
– et overblik
Regeringen har sammen med Enhedslisten indgået aftale om finansloven for
2013. Få her et kort overblik over nogle af finanslovens vigtigste initiativer på
energiområdet.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Lars Gejl / Scanpix

F

lere praktikpladser på erhvervsuddannelserne, børnecheck
til flygtninge, 200 nye fængselspladser og en fyring af sukker- og
fedtafgiften. Statens husholdningsregnskab for 2013, bedre kendt som
finansloven, rummer et væld af
initiativer på alle tænkelige områder.
Naturligvis også inden for energiområdet – selvom det ikke er her, den
brede offentligheds interesse primært ligger.

Udmøntningen af den energiaftale,
et bredt flertal vedtog i foråret 2012,
fylder meget, og til opgaven er der
afsat 2,7 milliarder – blandt andet til
havvindmøller og forskning. Der er
også lagt en del energi- og klimainitiativer ud til kommunerne og regionerne som et led i aftalen om deres
økonomi for 2013 - det gælder eksempelvis sådan noget som klimatilpasning mod skybrud (2,5 milliarder) og
energiforbedringerne på sygehusene

(lånepulje på 1 milliard). Finansloven
byder dog også på en ny ”grøn pakke”,
der skal understøtte den grønne omstilling og samtidig skabe vækst og
arbejdspladser.
Fjernvarmen har taget energibrillerne på og set nærmere på finansloven. J

Kollektiv transport
Der afsættes 650 mio. kr. i perioden 2013-2018 til elektrificering
af jernbanen Køge-Næstved.

Elafgift
Afgiften på el til varmeproduktion sænkes markant fra 75,5
øre/kWh til 34,2. Læs mere om
denne meget væsentlige ændring i artiklen side 16.

Grøn omstilling og beskæftigelse
Danmark har mange styrkepositioner inden for energi- og miljøteknologi.
Det skal give mere vækst og flere arbejdspladser fremover. Der er afsat
224 mio. kr. i 2013, som bl.a. skal støtte danske løsninger på det globale
marked (85 mio. kr.), en grøn omstillingsfond (40 mio. kr.) og et grønt iværksætterhus (15 mio. kr.). Desuden er endnu en pulje på 100 mio. kr. i 2013 og
100 mio. kr. i 2014 endnu ikke udmøntet i konkrete initiativer.

Grønne kautioner
Der er afsat 50 mio. kr. til en særlig grøn kautionsordning. Det skal
give investeringer for 250-300
mio. kr. ved at gøre det lettere for
mindre og nystartede virksomheder at investere i grøn teknologi.

Energibesparelser
Der er afsat 45 mio. kr. til
energirenovering af offentlige bygninger og understøttelse af energirenoveringer i almene boliger.

Fremtidens energisystemer
65 millioner fra finanslovens
midler flyttes til forskning i fremtidens energisystemer i regi af
Det Strategiske Forskningsråd.
Beløbet er fordelt med 45 mio. kr.
til Højteknologifonden og 20 mio.
kr. til fødevareforskning i Det
Strategiske Forskningsråd.

Forskning og udvikling
Der er afsat 145 mio. kr. i 2013.
Fokus er blandt andet på grøn
fødevareproduktion (50 mio.
kr.) og udvikling af ny energiteknologi, herunder solceller
og brint (30 mio. kr.).
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En glad Peter Bonde foran sit energirenoverede hus. Familien har sparet mange penge på at skifte elvarme ud med fjernvarme.

Fodboldprofil scorer
gevinst med fjernvarme
Assisterende træner for fodboldlandsholdet, Peter Bonde, sparer 26.000 kr.
om året. Han har brugt Næstved Kommunes klimatjek-ordning og samtidig
skiftet elvarme ud med fjernvarme.
Tekst og foto: Udviklingskonsulent Søren Magnussen, Næstved Kommune
somag@naestved.dk
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M

arianne og Peter Bonde
bor i en flot gammel murermestervilla i Næstved. De
havde i flere år set energiudgifterne
stige og havde spekuleret på, hvordan de kunne tackle forbruget. Men
som det formentlig er tilfældet for
mange andre, var parret i tvivl om,
hvor det er bedst at sætte ind, når
hverdagen er fuld af gøremål.
– Som alle andre moderne mennesker har vi mange andre ting, der
fylder hverdagen. En landskamp skal
forberedes og spilles, de store børns
liv skal følges osv., fortæller Peter
Bonde.
Da Næstved Kommune lancerede
Klimatjek-kampagnen, var Bondeparret ikke i tvivl om, at her var der en
chance for at få bolden til at rulle. For
et klimatjek varer blot 1,5 time, og så
får man en rapport over sine mulige
energibesparelser. Selv i den travle
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hverdag kan man finde tid til at have
en uvildig energirådgiver indenfor.

En øjenåbner
En væsentlig besparelse skyldes
blandt andet, at Næstved Varmeværk
giver gratis tilslutning til fjernvarmen
for elopvarmede boliger i perioden
indtil 31. maj 2013, og det er den ordning, Peter og Marianne Bonde har
benyttet sig af.
– Det var en øjenåbner at se, hvilke
muligheder der findes i det hjem, man
hver dag færdes i, siger Peter Bonde
og fortsætter:
– Vi sidder nu tilbage med fjernvarme og en væsentlig besparelse. Vi
har skiftet varmesystem, isoleret loft
og rør samt en masse andre småting.
Så jeg synes, vi er kommet godt i mål.
Med klimatjek-projektet følger
også muligheden for, at borgerne indgår aftale om, at energibesparelsen

tilfalder et energiselskab. Marianne
og Peter valgte at indgå en aftale
med NK – Energirådgivning, der satte
kroner og ører på de forskellige energiinvesteringer og gav et kontant
tilskud til investeringerne. Men for
familien Bonde er det ikke kun økonomien, der spiller ind.
– Vi skal jo alle gøre vores til at
mindske klimabelastningen, så vi sikrer en god fremtid for vores børn. Så
det handler ikke kun om penge, fastslår den assisterende landstræner.

Klimatjek
Baggrunden for klimatjek-ordningen
er, at Næstved Kommune, på grund
af opsætning af nye vindmøller i
kommunen, har fået mulighed for at
lave en støtteordning, der betaler 50
procent af udgifterne til et klimatjek.
Det betyder, at borgerne, som eksempelvis Peter Bonde, har mulighed for

nyheder

at få udført et klimatjek til 1.500
kroner.
Klimatjekket består af et
besøg af en energirådgiver i 1,5
time. Energirådgiveren gennemgår huset sammen med borgeren
og tjekker varmeanlæg, isoleringen, elforbrugende ting generelt
og husets energiregninger.
Rådgiveren tager billeder
med et termografisk kamera, der
viser, hvor kulden slipper ind i
huset, og hvor varmen slipper
ud. Til sidst kommer energirådgiveren med forslag til forbedringer i form af investeringer og
adfærdsændringer, både store
og små. Energirådgiveren sender efterfølgende via mail en
rapport, der indeholder alle de
væsentligste informationer fra
klimatjekket.

Store fordele ved klimatjek
Erfaringer har vist, at et klima
tjek sparer energi og derved
penge fra første dag. Normalt
kan man skære 10 - 15 % af
energiforbruget, bare ved adfærdsændringer og tekniske
justeringer.
Derudover viser de beregninger, der ligger i den færdige
rapport, hvilke investeringer der
sparer mest energi og derved sikrer, at udgifterne til energi bliver
lavere.
Støtteordningen bliver administreret af NK– EnergiRådgivning. Udførelsen af klimatjek
sker i samarbejde Energitjenesten. I vinteren 2011-2012 fik
230 huse lavet klimatjek. Rigtig
mange har efterfølgende investeret i energirenoveringer.
Derfor fortsætter Næstved
Kommune indsatsen for at få
husejere til at investere i energirenoveringer. Det nedsætter
CO2-udledningen, giver bedre
indeklima og skaber arbejdspladser for lokale håndværkervirksomheder. Der er i 2012-2013
midler til at gennemføre ca. 150
klimatjek. J

Et nyt dynamisk og stærkt svensk - dansk partnerskab
er etableret i fjernvarmerørbranchen.
STAR PIPE Nordic repræsenterer i Danmark pr. 1. januar 2013

Præisolerede rør og fittings
Enkeltrør:
Twinrør:

DN 25 – DN 900
DN 20 – DN 200

Serie 1 - 2 - 3 - 4
Serie 1 - 2 - 3

EnergiOptimering 3E
Præisolerede flexrør og fittings
AluPEX, PEX og Kobber flex
Enkeltrør – Twinrør og Dobbeltrør, Serie 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Vort motto: ” Vi holder, hvad vi lover”
Fruetoften 11, 7000 Fredericia tlf. 25 27 39 10/51 83 66 67
starpipenordic@starpipenordic.dk • www.starpipe nordic.dk
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Husk at få firmanavn
eller logo på gulpladebiler
Gulpladebiler skal fra 1. januar 2013 forsynes med
virksomhedens navn eller logo og CVR-nummer.
Samtidig bliver det tilladt at bruge gulpladebiler
privat, når der betales en dagsafgift.
Tekst: Økonomisk konsulent Birgitte V. Faaborg, Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk
Grafik: FIF Marketing

S

om et led i kampen mod
sort arbejde skal vare- og
lastbiler på gule plader,
fra 1. januar 2013, være forsynet
med tydelig markering af virksomhedens navn eller logo og
virksomhedens CVR-nummer.
Reglen er ikke kun rettet mod
håndværksvirksomheder, men
gælder for alle virksomheder, som
ejer en varebil på gule plader.
Derimod gælder reglerne
ikke for biler med papegøjenummerplader eller, som er mærket
med teksten, ”Bilen må brugs
privat”. Disse biler må gerne
anvendes privat, og skal derfor
ikke forsynes med navn, logo
eller CVR-nummer efter de nye
bestemmelser.
Overtrædelse af reglerne om
navn/logo m.v. kan give en bøde.
Første gang er der foreslået en
bøde på 5.000 kr., og sker det
igen stiger bøden til 10.000 kr.
Herefter foreslås det, at bøde
niveauet stiger med 50 % for hver
gang, bestemmelserne bliver
overtrådt.

Privatkørsel tilladt med dagsbevis
Som noget nyt kan virksomheders ansatte og indehavere benytte virksomhedens gulpladebiler til private formål
i op til 20 dage om året. Det kræver, at
der købes et dagsbevis hos SKAT, som
dækker alle skatte- og afgiftsmæssige
forhold.
For gulpladebiler, hvor der er
fratrukket moms ved købet, kan der
kun købes dagsbeviser til varebiler
med en tilladt totalvægt på indtil 3
tons. Prisen for dagsbeviser er i disse
tilfælde 225 kr. Hvis der ikke er fratrukket moms ved købet, koster dagsbeviserne 185 kr. og gælder for varebiler
med en tilladt totalvægt på indtil 4
tons. Det udstedte dagsbevis skal
medbringes under kørslen.
Når der er købt dagsbevis, bliver
den ansatte ikke beskattet af værdien
af fri bil. Men har arbejdsgiveren betalt for et dagsbevis for den ansatte,
er det et skattepligtigt personalegode,
og den ansatte bliver skattepligtig af
værdien.
Læs mere om kravene til skiltningen, herunder hvem der har ansvaret
på www.skat.dk J

Løgstrup Varmeværk

CVR: 18 79 10 13

Eksempel på
placering af
CVR-nummer
14
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Hvor skal CVRnummeret sidde?
Oplysningerne skal stå på både
højre og venstre side af bilen. De
skal være synlige, letlæselige og
i en farve, der klart afviger fra
bilens farve. Virksomhedens navn
og CVR-nummer skal stå på en
måde, så der ikke sker en sammenblanding eller forvirring af de to
oplysninger.
Oplysningerne må ikke stå
på skilte, der kan tages af og på.
Skiltene kan f.eks. fastgøres med
selvklæbende plastfolie.
Hvilken skriftstørrelse?
Bogstaver og tal skal være mindst
tre cm høje. Det gælder både, når
man skal skrive sin virksomheds
navn og CVR-nummer. Er bilen over
3,5 tons, skal virksomhedens navn
dog stå med 10 cm høje bogstaver.
CVR-nummeret skal også her stå
med mindst tre cm høje bogstaver
og tal.
Kan skrives på to måder
1. På samme linje: CVR 12 34 56 78
2.	På to linjer, hvor ”CVR” står
øverst og selve nummeret
nedenunder.
Virksomhedslogo som alternativ
til virksomhedsnavn
Hvis virksomhedens logo entydigt
identificerer virksomheden, må
man godt benytte logoet i stedet
for virksomhedens navn. Det kan
f.eks. være, hvis virksomhedens
navn indgår i logoet.

Den nye dreng i klassen
– takker den danske fjernvarme industri for en fantastisk velkomst!

Optimal udnyttelse af solens stråler er blandt de mange fordele, der gør CSPsolvarmeanlæg til nutidens og fremtidens solvarmeløsning til produktion af grøn
fjernvarme. Vi ser frem til at levere disse fordele til landets fjernvarmeproducenter:
Optimal jordudnyttelse – få flere MWh/m2
Høj ydelse uafhængigt af temperaturen
Optimal udnyttelse af akkumuleringstankens kapacitet
Temperaturer op til 160°C
Stabil daglig produktionsprofil
Minimalt varmetab
Undgå overproduktion
CO2-besparende
Kosteffektiv totaløkonomi – få billig grøn solvarme

For yderligere information:
info@aalborgcsp.com
88 16 88 36
www.AalborgCSP.com
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Lavere elafgift
baner vejen for
store varmepumper
Finansloven sænker afgiften på el til varme
produktion markant. Det giver medvind til
store varmepumper, hvilket betyder lavere
brændselsforbrug, effektiv energiudnyttelse og
nyttiggørelse af industriens overskudsvarme.
Tekst: Afdelingsleder John Tang, Dansk Fjernvarme jt@danskfjernvarme.dk
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I

ndtil nu er ganske mange forsøg
på at udnytte overskudsvarme
fra industrien strandet på, at en
høj afgift har gjort det alt for dyrt at
bruge varmepumper i projekterne. Og
varmepumperne er i mange tilfælde
nødvendige for at få hævet temperaturen det sidste stykke op til det
niveau, hvor varmen kan udnyttes til
fjernvarme.
Men nu er der lysere tider forude
for den slags projekter. Regering
ens finanslov indebærer nemlig, at
elafgiften sænkes i tilfælde, hvor
momsregistrerede virksomheder bruger el til varmefremstilling. Afgiften
mere end halveres, idet den sænkes
med 41,3 øre/kWh fra 75,5 øre/kWh
til fremover at være 34,2 øre/kWh.
Til sammenligning er af afgiften på
fossile brændsler anvendt til opvarmning 22 øre/kWh.
Teknisk har der ikke været nogen
barriere for at udnytte overskudsvarmen fra langt flere industrivirksomheder, end det er sket indtil nu
– men afgiften har stået i vejen. Med
Finansloven er vejen derfor banet for,
at varme, der i dag går til spilde, vil
kunne udnyttes til fjernvarme og dermed skabe en grønnere dansk energisektor. Udnyttes overskudsvarmen,
betyder det således i sagens natur, at
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andre brændsler af både den fossile
og den ikke-fossile slags vil kunne
spares.

Gavner mange steder
Den sænkede elafgift har ikke bare
gavnlige effekter i projekter, der
handler om industriens overskudsvarme. Store eldrevne varmepumper
kan med fordel bruges mange steder
i fjernvarmesystemerne – det gælder
blandt andet på kraftvarmeanlæg,
solfangeranlæg, geotermianlæg
og biomasseanlæg. Her vil store
varmepumper kunne bruges til at
udnytte energikilden bedre, fordi
varmepumperne kan medvirke til at
effektivisere produktionen og hele
fjernvarmesystemet.
Decentrale fjernvarmeanlæg taber
således cirka 15 procent af den indfyrede effekt i produktionsleddet. Det
anslås, at cirka halvdelen af denne
energi nu kan udnyttes, og det betyder, at forbruget af fossile brændsler
og biomasse i disse anlæg reduceres.
Det svarer til 100 MW-eleffekt og 400500 MW-varmeffekt. Ved en driftstid
på 4.000 timer kan cirka 90.000 enfamiliehuse forsynes med varme fra
denne gevinst.
Endelig kan store varmepumper
også reducere fjernvarmesystemer-

nes ledningstab, der gennemsnitligt
betyder, at 17-18 procent af energien
går til spilde i ledningsnettet.

Konkurrencen skærpes i
nye udstykninger
Det er også værd at bemærke, at
boligejere uden for kollektive forsyningsområder også kan få gavn af
afgiftsnedsættelsen, fordi den vil
styrke økonomien i at bruge jordvarmeanlæg.
Det betyder dog samtidig, at fjernvarme og individuelle varmepumper
prismæssigt, inkl. investeringer,
kommer til at ligge på niveau med
hinanden i enfamiliehuse. I områder
med nye udstykninger uden for centrale- og biomasseområder kan det
blive vanskeligt for fjernvarmen at få
tilstrækkelig stor tilslutningsprocent
til at få fodfæste.
Her ligger derfor en udfordring for
fjernvarmeværkerne i, at de ganske
enkelt er nødt til at være bedre, billig
ere og på alle måder mere attraktive
end en individuel løsning.
Med til billedet hører dog, at individuelle varmepumper i enfamiliehuse – i modsætning til store varmepumper i fjernvarmesystemer – kun
i begrænset omfang kan balancere
elsystemet, så længe de ikke er koblet
op på et lager. Et stort antal individuelle varmepumper kan derfor føre til
et betydeligt elforbrug i perioder med
begrænset vindkraft og meget fossil
kondensdrift. Det kan i værste fald
medføre øget CO2-udledning og vil
arbejde imod det sammenhængende
energisystem, der er målet. J

Hvor er vi? I Nylars Kirke, som
er en af Bornholms fire rundkirker. Nylars Kirke er den bedst
byggede og dermed også den
bedst bevarede af de fire. En
rundkirkes kirkeskib er rundt,
fordi kirken skulle tjene til forsvar i tilfælde af krig og ufred.
Der er imidlertid også en vis,
omend svag, forbindelse til
Tempelherrerne og Gravkirken
i Jerusalem. Nylars Kirke me-

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen
Foto: Destination Bornholm

Fordelen ved fjernvarme?
Der er ingen vedligeholdelse
og arbejde med selve syste-

Hvem leverer varmen?
Bornholms Forsyning.

nes at være opført i 1165. I den
findes to af Bornholms i alt 40
runesten. Kirken er indviet til
Sct. Nicolaus af Myra – de søfarendes skytshelgen.

Rundkirke i Nylars

er der fjernvarme

også her

Hvordan fungerer
varmesystemet?
Fyrrummet er placeret i tilknytning til kapellet, 30-40 meter fra selve kirken. Her stod
tidligere et oliefyr, som nu er
skiftet ud med en fjernvarmeinstallation. Fra fyrrummet lig-

met. Desuden er der god økonomi i det, ikke mindst set i
lyset af olieprisens udvikling.

ger en præisoleret rørledning
frem til kirken. Kirken varmes
op med termostatstyrede radiatorer.
Når kirken er i brug, er temperaturen 19-20 grader. Når
den ikke er i brug, holdes temperaturen på 15 grader, ellers
tager det for lang tid at varme
den op. Desuden kan større
temperaturudsving end det
give problemer, blandt andet

for kirkens orgel.
Automatisk tidsstyring sørger for, at opvarmningen til en
søndagsgudstjeneste starter
fredag aften. Er der andre arrangementer i kirken, tilpasses
systemet manuelt.
Kirken har fået installeret
et sikkerhedssystem, der lukker for varmen, hvis systemet
taber vand, eksempelvis hvis
der er brud på en radiator.

Kilde: Varmemester Ole Nielsen,
Bornholms Forsyning, menigheds
rådsformand, Kaj Hansen og graver
Svend Grenaa, Nylars Kirke.

Kirken har buede radiatorer, der
er specialfremstillet til kirken.
Der er taget mål til hver enkelt
radiator, så de passer præcist til
rundingen de enkelte steder.

Bonus-information:
Kirken fik fjernvarme samtidig
med, at fjernvarmen kom til resten af Nylars. Kirken sagde sammen med cirka 110 husstande ja
til fjernvarmen. Det udgør en meget høj andel af landsbyens boliger. Varmen kommer til Nylars via
landsbyen Lobbæk fra Bornholms
Forsynings flisfyrede varmeværk i
Aakirkeby.

Største udfordring ved varme?
Kirkens orgel bryder sig ikke om
temperaturudsving, der er for
store. Luftfugtigheden skal således holdes på et jævnt niveau.
Desuden er kirken en meget gammel bygning med kolde, uisolerede vægge på 1,5 til 2 meters tykkelse. Det har betydning for hvor
hurtigt – eller rettere langsomt
– bygningen kan varmes op.

Hvor længe har Nylars Kirke haft
fjernvarme?
Side 2009. Før var kirken opvarmet
med oliefyr.

Godt
nytfjernvar

profil

2013 bliver et spændende år med fuld fart
på udviklingen – og samtidig et år med store
udfordringer. Det gode er, at vi i sektoren er rigtig
godt rustet til at tage udfordringen op, siger
Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen.

Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
Foto: Red Star Photo, Nils Rosenvold, Jens Bach og Thomas Nykrog
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E

fter sit første hele kalenderår som
Dansk Fjernvarmes direktør gør Kim
Mortensen status over 2012 og giver sit
bud på, hvordan 2013 kommer til at se ud for
fjernvarmen.
Han er ikke i tvivl om, at branchen er klar
til både at udnytte mulighederne og håndtere
udfordringerne i det kommende år.

9 Hvordan ser du tilbage på 2012?
@ Jeg synes, 2012 har været et rigtig spændende år for Dansk Fjernvarme i almindelighed og for mig som direktør i særdeleshed.
Det første år for mig som direktør har været
fyldt med spændende udfordringer, med forårets energipolitiske forhandlinger som det
absolut vigtigste. Men også arbejdet med vores nye strategi og de mange besøg rundt på
værkerne har været en god og stor oplevelse.

9 Hvilke udfordringer står medlemsværkerne overfor i 2013?
@ Udviklingen inden for energisektoren med
større krav til effektivisering, energibesparelser og mest mulig energi for pengene stiller
naturligvis også krav til os i fjernvarmesektoren. Det betyder større krav til værkerne om
at levere energibesparelser, men desværre
fortsat ikke besparelser i hele ”energikæden”,
men målrettet slutforbruget. Sammen med
omstillingen til vedvarende energi og store
mængder vindmøllestrøm i energisystemet
bliver fjernvarmenettet og dermed fjernvarmeværkerne helt centrale i den energipolitiske omstilling. Vi forventer således, at
store eldrevne varmepumper, med afgiftsnedsættelsen i finansloven, får et stort
gennembrud i en række fjernvarmeværker i løbet af 2013.

9 Har 2012 overvejende været et godt eller et
dårligt år for fjernvarmen?
@ Med den placering, vi har fået i det nye
energiforlig, synes jeg, vi har grund til at være
glade og stolte over den politiske bevågenhed,
fjernvarmen har opnået. Vi har også mange
udfordringer – både som branche og for de
enkelte værker. Overskyggende er naturligvis
prisudviklingen og de mange omkostninger og
afgifter, der rammer fjernvarmeforbrugerne.
Men hvert år – også i 2012 – er der kommet
mange nye varmeforbrugere. En udvikling, der
gerne skulle fortsætte i 2013.

9 Hvad er forhindringerne i forhold til
naturgaskonverteringer?
@ Desværre har klima-, energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard varslet
en ny bekendtgørelse med en kompensationsordning til naturgasselskaberne
ved konverteringer fra naturgas til
fjernvarme. Kompensationens størrelse
betyder, sammen med en række andre
økonomiske forhindringer, formentlig et
stop for en række planlagte konverteringsprojekter landet over. Ærgerligt, fordi det
vil forsinke omstillingen til grøn energi,
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profil

meår

2013 bliver året, hvor
der for alvor kommer
gang i det analysearbejde, der
skal forme fremtidens energi
politik. På mange måder
bliver dette analysearbejde
afgørende for fjernvarmens
udviklingsmuligheder i de
kommende år.
Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme
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profil

og ærgerligt, fordi mange varmeforbrugere dermed fastholdes på et fossilt brændsel i stedet
for et grønnere og mere effektivt fjernvarmeprodukt.
9 Hvordan skal værkerne forholde sig i forhold
til konverteringerne – og hvad vil Dansk Fjernvarme gøre?
@ Vi må forvente, at 2013 byder på flere sager,
hvor naturgasselskaberne indgiver indsigelser
og klagesager over for kommunernes og vær-
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kernes konverteringsprojekter. I sig selv besynderligt, fordi det jo er de samme kommuner,
der planlægger konverteringsprojekterne, som
er ejere af naturgasselskaberne. Dansk Fjernvarme forsøger at bevare dialogen med både
naturgasselskaberne og med politikerne for
at sikre den nødvendige og rigtige omstilling.
Derfor vil vi fortsat argumentere for og forsøge
at dokumentere, at fremtiden for gassektoren
er at bruge fremtidens grønne gas i kraftvarmeproduktionen og eventuelt i transportsektoren.

profil

At bruge gassen til at varme vand op med i simple
individuelle naturgaskedler er både ineffektivt og
spild af ressourcer.
9 Prøver politikerne at spænde ben for udbygningen af fjernvarmen?
@ Som sagt har fjernvarmen fået en helt central
placering i energiaftalen, og fjernvarmen nyder
stor respekt blandt de politiske partier. Men politikerne og de politiske beslutninger påvirkes også
af andre stærke interesser. Hvis politikerne vil
føre energiforligets politiske målsætninger ud i livet – ved eksempelvis at halvere brugen af fossile
brændsler allerede i 2020 – så skal man passe på,
at de økonomiske udfordringer ikke spænder ben
for de politiske ambitioner – både når det handler
om selskabsøkonomien, og dermed varmeforbrugernes økonomi, og de samfundsøkonomiske
betingelser.
9 Hvad har vi brug for fra politikerne?
@ Politikerne må i gang med at se på dag-til-dag
politikken. Med faldet i naturgasprisen og med
stigende omkostninger på fjernvarmen bør politikerne sætte gang i en samlet gennemgang af
fjernvarmens økonomiske udfordringer. Efter
denne gennemgang er der brug for en revision af
de samfundsøkonomiske beregninger og brug for
en revision af afgiftsstrukturen i energisektoren.
Denne kommer under alle omstændigheder efter
analysen i 2014. Men der er jo ingen grund til at
sætte tingene i stå indtil da.
9 Hvilke analyser skal der laves – og hvad kommer værkerne til at mærke til det?
@ 2013 bliver året, hvor der for alvor kommer
gang i det analysearbejde, der skal forme fremtidens energipolitik. På mange måder bliver dette
analysearbejde afgørende for fjernvarmens udviklingsmuligheder i de kommende år. Specielt analysen af fremtidens udvikling af fjernvarmen samt
analysen af fremtidens gasnet forventer jeg bliver
afgørende. Dermed skal værkerne også forvente,
at der kommer mere debat omkring fjernvarmen
og priserne på fjernvarme contra individuelle løsninger som f.eks. naturgas og varmepumper.
9 Grøn Energi kommer for alvor på benene i 2013.
Hvordan skal den spille sammen med analyserne?
@ Jeg forventer, at Grøn Energi i 2013 skal finde
sine ben og etablere sig som analyseenhed, så vi
for alvor kan bidrage til den energipolitiske udvik-

ling i Danmark. Ud over analyser bliver det Grøn
Energis opgave at etablere udviklingsprojekter
i samarbejde mellem industri og værker, så der
kommer fokus på den nødvendige teknologiudvikling i sektoren og derigennem også en styrkelse af
vækst og eksport af teknologi til udlandet.

Hvis politikerne vil føre energi
forligets politiske målsætninger
ud i livet – ved eksempelvis at halvere
brugen af fossile brændsler allerede i
2020 – så skal man passe på, at de
økonomiske udfordringer ikke spænder
ben for de politiske ambitioner.
Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

9 Hvad vil der ske på biogasområdet i 2013?
@ De politiske ambitioner for biogas er høje, og
viljen til at få øvelsen til at lykkes er stor hos både
biogasselskaber og værker. Men de økonomiske
rammebetingelser er ikke på plads, og projekterne
fra naturgasselskaberne går snarere i retning af
den økonomisk dyrere opgradering til naturgasnettet i stedet for at anvende naturgassen direkte
i kraftvarmeproduktionen. Jeg synes, politikerne
skal interessere sig meget for, hvad der sker med
de store biogasprojekter – inden der bliver lavet
store og økonomisk tunge projekter, der binder
vores samfund og skatteyderne mange år ud i
fremtiden på baggrund af nogle løsninger, som
måske er forkerte.
9 Er solvarme stadig en mulighed?
@ Fjernvarmen har mange muligheder for omstilling til vedvarende energi. Mange værker er
enten i gang med at etablere eller planlægge store
solvarmeprojekter – mange med sæsonlagring.
Det er projekter, der giver billig og CO2-neutral
varmeforsyning til varmeforbrugerne. Og det er
en god ide at gå i gang nu, fordi solvarmeprojekter, der er afsluttet i 2015, helt sikkert tæller som
energibesparelse. Jeg forventer, at der kommer
mange flere solvarmeprojekter i fjernvarmesektoren – ligesom der vil komme flere varmepumper,
industriel overskudsvarme og anden spildvarme
i varmeforsyningen. Det er sund fornuft og det er
den vej, vi skal gå. J
Fjernvarmen · nr. 1 · januar 2013
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Energi
sig over
Energitårnet i tal
ɟɟ Samlet pris: 1,293 milliarder kroner,
eksklusive byggerenter.
ɟɟ Bygningen er 50 meter høj, tårnet 98 m
ɟɟ Energitårnet er tegnet af det hollandske arkitektfirma, Designed by Erick van Egeraat
ɟɟ Kara/Noverens samlede kraftvarmeanlæg,
inklusiv anlægget fra 1999, vil levere varme
til cirka 40.000 husstande og el til cirka
65.000 husstande.
ɟɟ Skulle den samme energimængde fremstilles med kul, ville det kræve 125.000 tons kul.
ɟɟ Virkningsgraden er 95 procent – en klar
fremgang i forhold til i dag, hvor tallet er 70
på de gamle udtjente anlæg.
ɟɟ Med det nye anlæg kan Kara/Noveren håndtere omkring 350.000 tons affald om året,
cirka 100.000 tons mere end i dag.

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
arkitekttegninger: Designed by Erick van Egeraat
Foto: Kara/Noveren
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E

n mand bevæger sig målrettet rundt
øverst i den højeste af de fire kraner, der
står på forskellige sider af den enorme
bygning, der er under opførelse. Set fra den
sneklædte parkeringsplads er han forsvindende
lille og nem at overse, hvis ikke det var for hans
orange sikkerhedsvest. Og så er han endda ikke
engang helt deroppe, hvor bygningens højeste
punkt kommer til at være, når den er færdig.
Kara/Noverens nye affaldsforbrændingsanlæg i Roskilde, som skal afløse to udtjente ovnlinjer, er med andre ord en bygning med vokseværk
og store armbevægelser. Den 50 meter høje krop
fylder det meste af arealet, mens det tårn, der
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har givet inspiration til anlæggets navn – Energi
tårnet - kommer til at strække sig næsten dobbelt så langt mod himlen.
På byggepladsen bevæger entreprenørarbejderne sig omkring, bevæbnet med værktøj,
walkie talkies og sikkerhedshjelme, der for
manges vedkommende har fået en nissehue på
i anledning af julemåneden. Omkring 100 mand
arbejder dagligt på at få anlægget klar, så det
kan komme i drift medio 2013.

Bygget til nutiden og fremtiden
Samtidig med byggeaktiviteten omkring Energi
tårnet er Kara/Noveren også en fuldt funge-

praksis

Kara/Noverens nye affalds-kraftvarmeanlæg giver
en langt mere effektiv energiudnyttelse og skaber
dermed mere grøn energi til det storkøbenhavnske
fjernvarmenet. En markant arkitektur gør samtidig
Energitårnet til et nyt vartegn i Roskilde.

tårnet rejser
Roskilde

rende arbejdsplads, hvor omkring 100 skraldebiler
hver dag tømmer deres indhold, så affaldet kan gå
op i flammer og blive til el og fjernvarme i de eksisterende ovnlinjer.
Når det nye anlæg står færdigt, vil endnu flere
lastbiler lægge vejen forbi. I dag er kapaciteten
250.000 tons om året – et tal, der øges til 350.000
tons, når det færdige energitårn har afløst to udtjente linjer fra 80’erne.
Anlægget er med andre ord bygget til at kunne
håndtere en fremtid, hvor affaldsmængderne, trods
den aktuelle økonomiske krise, forventes at stige.
Energitårnet er dog ikke bare et projekt til fremtiden, men i høj grad også til nutiden, blandt andet

fordi det løser et problem omkring affaldet fra
det nordvestlige Sjælland.
Planerne om et nyt, stort kraftvarmeanlæg til
energiudnyttelse af affald tog nemlig fart samtidig med, at de to fælleskommunale affaldsselskaber, Kara fra Roskilde og nordvestsjællandske
Noveren, samlede kræfterne i 2007. I dag står ni
sjællandske kommuner med 400.000 borgere og
20.000 affaldsproducerende virksomheder som
ejere af selskabet.
Der er ikke placeret noget anlæg til energiudnyttelse af affaldet i det nordvestlige Sjælland,
og derfor køres affaldet herfra til forbrænding
så langt væk som i Odense og Nykøbing Falster.
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Vi har fået en fantastisk positiv respons. Kun ganske
få borgere gjorde indsigelse i høringsfasen, og jeg op
fatter det hele som en meget fredelig proces.
Thorkil Jørgensen, direktør for Kara/Noveren.

Med fusionen er Karas base i Roskilde langt mere
oplagt.
– Allerede ved fusionen blev der lavet en
businesscase for et nyt anlæg. Alle parter var
klar over, at der var rigtig god fornuft i at bygge,
forklarer Kara/Noverens direktør, Thorkil Jørgensen.
Han nævner en række faktorer, der tilsammen
skaber det solide fundament, Energitårnet bygges på. De to udtjente ovnlinjer fra 80’erne skal
lukkes ned, så der står et velfungerende anlæg
fra 1999 tilbage. Der var med andre ord brug for
fornyelse under alle omstændigheder. Fusionen
får det bare til at hænge endnu bedre sammen.
– Vi opnår tre meget væsentlige mål med
Energitårnet. Vi bliver rent faktisk i stand til
selv at håndtere affaldet fra vores eget område
og nyttiggøre det her. Vi styrker helt overordnet
vores indsats inden for miljø og energi, og så
får vi en langt bedre energieffektivitet, fastslår
Thorkil Jørgensen.
Placeringen i Roskilde er desuden helt oplagt.
– Her er vi koblet på det storkøbenhavnske
fjernvarmesystem, der strækker sig over hele
hovedstadsområdet. I Nordvestsjælland er
der ikke på samme måde et fælles net mellem
byerne, og en by som Kalundborg har allerede
rigelig fjernvarme fra Asnæsværket, forklarer
direktøren.

Han tilføjer, at det er en klar fordel, at anlægget
er placeret, hvor Kara/Noveren i forvejen ligger.
Det gør, at personalet bedst muligt kan håndtere både Energitårnet og de øvrige anlæg. Samtidig betyder det også, at alle skraldebiler skal
ét sted hen. Derfor slipper man for en besværlig
koordinering, som det ville kræve at sende affald til flere adresser.

Markant arkitektur
Energitårnet har ikke alene fået et navn, der er
til at huske. Forbrændingsanlægget får også en
speciel arkitektur, der vil gøre bygningen til et
vartegn i Roskilde. Men hvorfor egentlig bruge
krudt på den slags?
– Vi er jo ejet af ni kommuner, ikke bare af
Roskilde. Vi betragter derfor os selv som en
gæst i byen, og vi synes, at vi har en forpligtelse
til at tilføre byen kvalitet. Det mener vi, at vi gør
på denne måde, siger Thorkil Jørgensen.
På baggrund af en international arkitektkonkurrence fik det hollandske firma, Designed by
Erick van Egeraat, opgaven. Hollænderne har
skabt en bygning, der, med sit høje tårn placeret i den ene ende, giver associationer til byens
berømte domkirke. Den rå facade i ravfarvet
aluminium får utallige cirkelformede huller.
Om natten vil baggrundslys forvandle forbrændingsanlægget til et glødende fyrtårn som et
symbol på den energi, der produceres på stedet.

Metaforisk brand hver aften

Lyset vil hver time køre i en cyklus, hvor det starter som en gnist, der vokser sig til en brændende flamme, som
æder hele bygningen, inden denne metaforiske brand igen falder sammen i en tilstand af brændende gløder.
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Byggeriet af Energitårnet er i fuld gang og det er en kæmpe opgave, som omkring 100 mand arbejder på.
Bygningen er 50 meter høj og endnu mangler tårnet at rejse sig i den ene ende. Det bliver 98 meter højt.

Opbakning fra byen
Ud over at tilføre Roskilde kvalitet i form
af spændende arkitektur har Kara/Noveren haft en målsætning om, at tilblivelsen
af Energitårnet skulle ske i åbenhed og
dialog med borgerne. Det er blandt andet
sket med borgermøder og åbent-husarrangementer.
– Vi har fået en fantastisk positiv
respons. Kun ganske få borgere gjorde
indsigelse i høringsfasen, og jeg opfatter
det hele som en meget fredelig proces.
Jeg oplever faktisk, at folk synes, det er
enormt spændende, og at de glæder sig til,
at Energitårnet bliver en del af byen, siger
Thorkil Jørgensen.
En enkelt bump på vejen kom der dog i
form af en indsigelse fra Kulturarvsstyrelsen, der protesterede over den planlagte
højde på tårnet, der oprindeligt skulle
have været 110 meter højt i stedet for de
98 meter, der nu bliver resultatet. Situationen blev primært løst ved at grave bygningen længere ned i jorden.
Dermed kan Roskildes borgere se frem
til, at de i løbet af 2013 får mulighed for at
opleve et nyt farverigt syn ud på de mørke
timer – nemlig et farvestrålende syn, der
symboliserer, hvordan affald omdannes til
miljøvenlig strøm og fjernvarme. J

VEKS aftager varmen
Varmen fra Energitårnet afsættes til VEKS’ fjernvarmenet. Det har krævet en række ombygninger, fordi
ledningsnettet ikke var dimensioneret til at klare
den forøgede mængde varme, det nye anlæg vil producere. Energitårnet forøger varmeproduktionen
med omkring 1/3. Det betyder bl.a., at ledningen fra
Kara/Noveren til VEKS’ hovedledning skal erstattes
med en større dimension. Projektet kræver også ombygning af en pumpestation og en vekslerstation.
Kilde: VEKS
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Min dag
Kent Jensby Poulsen
43 år · Maskinmester · Skagen Varmeværk · 8 år i stillingen
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
FOTO: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk

Det første jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at
gennemgå varmeværkets SRO-anlæg og tjekke, om
tryk, temperatur og differenstryk ude i byen er, som det
skal være. Jeg ser også på, hvordan natten har været på
elmarkedet. Om morgenen sætter vi os også altid sammen over en kop kaffe og snakker om, hvordan dagen
ser ud. Det er især vigtigt at høre fra vagten, om der er
en pumpe, der ikke kører, eller en ventil, der ikke lukker.

Min tætteste kollega er min driftsleder, Jan Diget. Jeg
har ikke så mange fælles opgaver med mine øvrige kolleger, men vi ved altid, hvad der foregår, og følger med
i, hvad de andre er i gang med.

Mit arbejde består i at planlægge produktionen i det
kommende døgn. Jeg sikrer, at vi har plads til den varmeproduktion, der følger med den el, vi sælger på det
frie elmarked. Ellers handler det om at prioritere, hvad
der skal gøres nu, og hvad, der skal vente. Det gør jeg
sammen med varmemesteren.

Jeg er gladest for mit arbejde, både når det hele glider,
og når der er udfordringer. Jeg sætter en ære i at løse
tingene selv, hvis det overhovedet er muligt. Det, jeg
bedst kan lide ved mit arbejde, er, at jeg ikke har en
færdig plan for, hvad jeg skal lave.

Min vigtigste opgave er at sørge for, at motor, elkedler
og varmepumper kører, som de skal. Hvis produktionen ikke kører, er der selvfølgelig fokus på det. Hvis alt
kører, som det skal, bruger jeg min tid på forbyggende
vedligeholdelse.

Jeg spiser min frokost hjemme hos mig selv, for jeg bor
ikke så langt væk. Men klokken 9 mødes vi alle på værket og spiser sammen.

Der er mest pres på om vinteren, når det hele skal køre.
Men jeg har faktisk lige så meget at gøre om sommeren. Det er der, alle de ting skal laves, som jeg ikke har
tid til i hverdagen. De store vedligeholdelsesarbejder
skal netop laves om sommeren, for at det hele kan køre
om vinteren.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi det er
spændende at være en del af energisektoren. Det er
et kæmpe apparat, der fungerer, for at andre kan tage
vand i hanen og varme i stuen for givet.
Hvis jeg skulle lave noget helt andet, ved jeg faktisk
ikke, hvad det skulle være. For nylig fandt jeg en stil, jeg
havde skrevet i 6. klasse med emnet ”Hvor er du om 20
år?” Jeg havde skrevet, at jeg var på et varmeværk, hvor
jeg stod for driften.
En særlig oplevelse var dengang, vi skulle sætte vores
nye absorptionsvarmepumpe i drift. Det var utrolig
spændende at se, om det kunne køre, og det gik heldigvis fint. Nu køles røggassen ned til 28° C, mod de 58°C,
den var før.
Jeg kunne godt tænke mig, at vores afgiftspolitik ikke
var så fokuseret på udelukkende at skaffe penge til
statskassen. Jeg synes, afgifterne skal afspejle et miljøhensyn og belønne dem, der skåner miljøet.
Det sidste jeg gør, før jeg går hver dag, er at afslutte
det, jeg er i gang med og tage et bad. Så går jeg en
runde i produktionsbygningen for at se, om alle døre
er låst, før jeg sætter alarmen til.
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Her ses det faldende varmeforbrug
måned for måned - for de sidste tre år
(iPad-udgaven). På iPhonen ses årsforbruget for de sidste fire år. Det sidste
års forbrug er på 99 MWh og ligger langt
under gennemsnittet på 159 MWh.

Varmeforbrug
på smartphone
og tablet

ɟɟ Kunden kan se sit forbrug korrigeret for kolde og varme vintre. Dette
tal er mere præcist, når man skal
sammenligne måneder eller år.
ɟɟ Notesbog: Man kan oprette en måler, som ikke er fjernaflæst (f.eks.
gas- eller vandmåler), indtaste sine
egne aflæsninger og hermed følge
forbruget grafisk.

Beboerne på Frederiksberg kan følge deres varme
forbrug via en applikation til deres smartphone
eller tablet. Tiltaget skal give en bedre afkøling.

Der er altså mange fordele ved den
nye app. Ved at få styr på afkøling og
forbrug bliver CO2-udslippet reduceret, forsyningens og kundens varmesystemer bliver mere effektive - og
kunden sparer penge.

Tekst: Marketingchef Lars Taarnskov, Frederiksberg Forsyning lt@frb-forsyning.dk

Kundeservice Som et led i Frederiksberg Kommunes plan om at nedbringe CO2-udslippet har Frederiksberg Forsyning gennem de seneste år
givet alle varmekunder et gratis tjek
af deres varmeanlæg. Et af de problemer, vi møder, er dårlig afkøling.
Er fjernvarmevandet ikke kølet
nok ned, skal der pumpes mere vand
gennem alle led i systemet, og dermed skal der bruges mere energi. Desuden slides alle komponenter – fra
private hjem til kraftværk.
Kunderne skal betale ekstra for
dårlig afkøling, men de opdager det
først på regningen, som mange kun
får en gang om året.

Pc, tablet eller smartphone
For at nedbringe CO2-udslippet og for
at effektivisere borgernes varmeanlæg skal det nu være lettere for kunderne at holde øje med ejendommens
afkøling af fjernvarmevandet – og
med varmeforbruget.
De har i længere tid kunnet bruge
deres pc til at gøre det, men nu kan de
også bruge mobile enheder. En tablet
eller smartphone er smart, fordi eje-

ren eller viceværten kan stå i kælderen og holde øje med udviklingen. Og
en bestyrelse i en boligforening kan
sidde omkring et bord med en tablet
og lægge et varmebudget.
Alle fjernvarmemålere er fjernaflæste, kunderne skal altså ikke selv
aflæse. De kan se afkøling og forbrug
måned for måned eller sammenligne
to år. Kunderne kan også få en e-mail,
hvis afkølingen kommer under den
kritiske grænse eller hvis forbruget
afviger med eksempelvis 20 procent.
De bestemmer selv, hvor stor afvigelsen skal være. Herefter kan kunderne
gå på vores hjemmeside for at få
forslag til bedre afkøling eller mindre
forbrug.

Flere funktioner
App’en til smartphone og tablet hedder ”Frb Forsyning” og har desuden
følgende funktioner:
ɟɟ Kunden logger på med kunde- og
målernummer, men kan skifte til
et login efter eget valg
ɟɟ Hvis kunden ejer mere end én
bygning, kan vedkommende koble
flere målere på.

Næste skridt
I januar 2013 kommer en ny udgave af
selvbetjening til pc. Så kan kunderne:
ɟɟ Se varme, vand og gas – med kun
ét login
ɟɟ Taste en aflæsning, se forbrug og
se regninger
ɟɟ Få forbedret design og bruger
venlighed
Der er også nye løsninger på vej til
mobile enheder. I dag kan kunderne
sende en sms med deres aflæsning.
I 2013 kan de også få en reminder på
sms og e-mail, når de skal aflæse med
link til en mobil udgave af hjemmesiden, hvor de kan aflæse, uden at de
skal logge på først. J

Frederiksberg Forsyning
ɟɟ Frederiksberg Forsyning leverer
fjernvarme, vand og gas og bortleder
spildevand
ɟɟ 99 % af de ca. 52.000 husstande har
fjernvarme
ɟɟ 95 % af husstandene er lejligheder
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Vision: I 2025 er mindst halvdelen
af Region Midtjyllands energiforbrug
baseret på vedvarende energi
Region Midtjylland lancerer nu to nye initiativer, FjernvarmeVækst
og Strategisk Energiplanlægning, der direkte involverer regionens
fjernvarmeværker i arbejdet med at nå målsætningen.
Tekst: Specialkonsulent Jørgen Krarup, Region Midtjylland Jorgen.Krarup@ru.rm.dk
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Energiplanlægning Region Midtjylland
besluttede i 2007 – umiddelbart efter
kommunalreformen – at gøre en særlig
indsats inden for vedvarende energi.
Beslutningen er siden blevet udmøntet
gennem to markante initiativer.
Der blev iværksat en målrettet
satsning på at skabe øget erhvervsudvikling i de virksomheder i regionen, der arbejder med vedvarende
energi. I Region Midtjylland er der
siden 2007 således igangsat op mod

et halvt hundrede demonstrationsog teknologiudviklingsprojekter på
vedvarende energi for godt 400 mio.
kr., heraf har regionen støttet med
cirka 80 mio. kr.
Desuden blev der taget initiativ
til, at der i samarbejde med regionens kommuner, varmeværker,
energiselskaber og øvrige energiaktører blev arbejdet aktivt for
at omstille regionen til en mere
bæredygtig energiforsyning. Det

konkrete mål blev sat til mindst 50
% vedvarende energi senest i 2025.
Som direkte opfølgning herpå tog
Region Midtjylland i 2007 initiativ til
udarbejdelse af energi- og klimaregnskaber for alle 19 kommuner i regionen, afholdelse af kurser for kommunernes energimedarbejdere i brug
af regnskaberne og udarbejdelse af
konkrete energi- og klimahandlingsplaner samt initiativ til udarbejdelse
af en energiperspektivplan for reali-

Region Midtjylland gør en særlig indsats for at udbrede vedvarende energi
i regionens 19 kommuner. To nye projekter skal skubbe til udviklingen mod
50 % vedvarende energi i 2025.
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seringen af 50 % vedvarende energi i
Region Midtjylland.
I forlængelse heraf starter regionen nu to nye initiativer med direkte
betydning for regionens fjernvarmeværker.

FjernvarmeVækst
Region Midtjylland vedtog i august
2012 at afsætte ca. 11 mio. kr. til initiativet, FjernvarmeVækst, som gennemføres i perioden 2012–2015. Initiativet
har til formål at støtte forskellige
indsatser med henblik på erhvervsudvikling inden for fjernvarmesektoren.
Den samlede projektsum forventes
at komme til at udgøre ca. 40 mio. kr.,
idet der forudsættes en aktiv indsats
og medfinansiering fra deltagende
værker, virksomheder og myndigheder.
En del af indsatsen rettes mod
regionens decentrale varmeværker
og kraftvarmeværker, hvor det er
regionens ønske at kunne motivere
flere værker til at engagere sig i investeringer i vedvarende energiteknologi. Vi har allerede i dag flere værker,
som er meget aktive på området, og
som også er villige til at afprøve ny
teknologi og nye koncepter. Men regionen ser gerne, at endnu flere værker kommer på banen med konkrete
overvejelser.
Bedre vidensdeling
Til det formål skal Fjernvarmens
Udviklingscenter i Aarhus, som er
den praktiske operatør på FjernvarmeVækst, stille sig til rådighed for de
værker i regionen, der ønsker adgang
til mere viden og indsigt på området,
idet bedre vidensdeling om ny teknologi er en af de indsatser, som er
efterspurgt i regionen. Målet er at
kunne motivere yderligere ca. 40 regionale værker til at involvere sig i konkrete overvejelser over investeringer
i vedvarende energiteknologi, og at
ca. 20 værker begynder at udarbejde
egentlige skitseprojekter.
Langt den overvejende del af
regionens støtte – ca. 9 mio. kr. – går
imidlertid til udvikling og gennemførelse af 4-6 markante demonstrationsprojekter af ny teknologi eller nye
koncepter inden for fjernvarmeforsyning. Målet er, at regionale værker,

virksomheder, vidensinstitutioner
med flere går sammen om at gennemføre demonstrationsprojekter,
der peger mod fremtidens fjernvarmesystem som en integreret del af et
energisystem baseret på en høj grad
af vedvarende energi.
Der blev afholdt opstartsmøde på
FjernvarmeVækst den 1. november
2012 i Viborg, hvor alle regionens
værker og kommuner med flere var
indbudt.

Strategisk energiplanlægning
Det andet initiativ med betydning for
regionens fjernvarmeværker er, at Region Midtjylland i de kommende år vil
stille sig til rådighed for at servicere
en proces, hvor alle energiaktører i
regionen får mulighed for at bidrage
og medvirke til at sikre visionen om
at nå 50 % vedvarende energi i 2025.
Målet er, at regionens beslutningstagere på energiområdet i fællesskab
kan indkredse de områder, hvor det
bliver nødvendigt at tænke i et sammenhængende energisystem, at
tænke i koordinerede initiativer og
at udvikle en fælles platform for strategisk tænkning. Initiativet med den
strategiske energiplanlægning gennemføres i 2013 og 2014 i samarbejde
med regionens kommuner, værker og
øvrige aktører.
Som nogle få, men vigtige eksempler på konkrete strategiske udfordringer i regionen kan nævnes:
ɟɟ Til hvilke formål skal den begrænsede regionalt producerede biomasse anvendes og prioriteres?
ɟɟ Skal der tænkes i få, men store centrale biomasseraffinaderier eller
flere mindre decentrale anlæg til
udnyttelse af biomassen?
ɟɟ I hvilket omfang skal fjernvarmen udvikles og udnyttes, og
hvilken rolle skal fjernvarmen
fremadrettet spille med hensyn
til integrering og distribution af
forskellige varmekilder, herunder
ikke mindst varme produceret på
overskydende el fra et i fremtiden
forventeligt stort antal vindmøller
i regionen?
ɟɟ Hvor mange biogasanlæg kan eller
skal etableres, når der skal tages
hensyn til ressourcernes geografiske placering og muligheden for en

eventuel opgradering og distribuering af gassen via det eksisterende
naturgasnet?
ɟɟ Hvorledes udvikles modeller for
samarbejde på tværs af kommuneog værksgrænser og på tværs af de
eksisterende organisatoriske skel?
Der kan stilles mange flere spørgsmål
end de ovenfor nævnte, og det vil der
med sikkerhed også blive, når først
processen rulles i gang i samarbejde
med regionens kommuner og øvrige
aktører. Det vigtigste er imidlertid
hurtigt at komme i gang med processen. Mange varmeværker og andre
aktører står inden for de nærmeste
år over for at skulle investere i nye
anlæg eller reinvestere i gamle anlæg.
Og der bliver alene for region Midtjylland tale om et samfundsmæssigt set
meget betydeligt beløb. I den sammenhæng får den strategiske planlægning en afgørende mission med
hensyn til at undgå kortsigtede og
eventuelt fejlagtige investeringer ved
på forkant at sikre, at regionens aktører i så stor udstrækning som muligt
i fællesskab får truffet sammenhængende og koordinerede valg.

Energi- og klimaregnskaber som
forudsætning for faktabaseret
strategisk energiplanlægning
Forud for initiativerne på FjernvarmeVækst og den strategiske energiplanlægning er der imidlertid siden 2007
sket et forberedende arbejde i Region
Midtjylland. Noget af det første regionen tog initiativ til i 2007 var at få
udarbejdet energi- og klimaregnskaber for regionens kommuner, idet det
er en banal indsigt, at hvis man vil et
bestemt sted hen, så må man også
kende sit udgangspunkt. Disse regnskaber blev ajourført i 2009 og er nu
ved at blive ajourført igen på 2011-tal.
I alt 16 af regionens 19 kommuner har
siden 2007 gjort brug af regnskaberne
og de kurser, som regionen har tilbudt i anvendelse af regnskaberne og
udarbejdelse af kommunale energiog klimaplaner.
Regnskaberne giver således den
enkelte kommune det praktiske
grundlag for på et vidensbaseret
grundlag at udarbejde handlingsplaner for konkrete initiativer. Arbejdet
Fjernvarmen · nr. 1 · januar 2013
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Figur 1:Fra energiperspektivplanen: Kommunernes potentiale for energiafgrøder
uden at det sker på bekostning af indenlandsk fødevareproduktion. Tallene angiver
potentialet i procent af den enkelte kommunes bruttobrændselsforbrug i 2009.
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Figur 2: Fra energiperspektivplanen: Kommunernes gældende planlægning i 2009 for
opstilling af vindmøller. Procentsatsen angiver kommunens fremtidige produktion
af el fra vindmøller i forhold til kommunens eget samlede årlige el-forbrug i 2025.
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Figur 3: Fra energiperspektivplanen: Den enkelte kommunes mulighed for en forøget
fjernvarmedækning ved fuld tilslutning i de nuværende fjernvarmeområder og udvidelse til nærtliggende områder, hvor boligerne er individuelt varmeforsynede med
naturgas
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med energiregnskaberne og handlingsplanerne har været en nødvendig forudsætning for fremadrettet
at kunne begynde at arbejde systematisk med strategisk energiplanlægning i regionen.

Perspektivplan for 50 %
vedvarende energi
Én ting er at have en vision og at
råde over et værktøj som energi- og
klimaregnskaber. Noget andet er
at vise, at en vision om 50 % vedvarende energi i Region Midtjylland i
det hele taget er mulig at nå, når det
forudsættes, at det som udgangspunkt skal ske ved egne ressourcer
og ved brug af teknologier, der i det
store hele allerede i dag er tilgængelige på markedet.
I 2011/12 udarbejdede regionen
derfor en perspektivplan dels med
det mål at afdække og illustrere
regionens energiressourcer, dels
med det mål at beskrive scenarier
for, hvordan regionen kan tænkes
omstillet til 50 % vedvarende energi
i fremtiden. Perspektivplanen viser,
hvilke ressourcer regionen råder
over på biomasseområdet (skove,
hegn, haver, energiafgrøder, halm,
efterafgrøder), biogas, vind, sol,
omgivelsesvarme med videre. På
baggrund af ressourceopgørelsen
er der opstillet forskellige scenarier
for, hvorledes de 50 % vedvarende
energi kan opnås. Alle scenarier
er gennemregnet i en energianalysemodel for dels at påvise, at der
er tale om et sammenhængende
energisystem, dels for at vise, at scenarierne ikke i nogen betydende udstrækning er afhængige af i perioder
at skulle eksportere overskydende
elproduktion ud af regionen og dermed overlade problemerne til andre.
Det korte af det lange er, at perspektivplanen viser, at det er muligt
at omstille regionen til mindst 50 %
vedvarende energi på grundlag af
regionens egne nuværende energiressourcer og stort set udelukkende
ved brug af kendte teknologier.
Men perspektivplanen viser også,
at det forudsætter, at vi i fremtiden
velovervejet udnytter alle vores
ressourcer optimalt, og at vi tænker
på energisystemet som et sammenhængende og integreret system.

ny viden

Fjernvarmen og den øvrige
energi-infrastruktur
Et væsentligt element i perspektivplanen er – udover at opgøre de regionale energiressourcer – at fokusere
på de muligheder, der eksisterer for
at udnytte vores energi-infrastruktur
fremadrettet. Vi har i Danmark allerede nu en lang erfaring med at
udnytte kollektiv el-, fjernvarme- og
naturgasforsyning. I fremtiden kan
denne infrastruktur udvikles og udnyttes endnu mere med henblik på
at imødegå nogle af de udfordringer,
som fremtidens energiforsyning vil
give os. Et fortsat fokus på en koordineret udvikling af elnettet, fjernvarmen og gasnettet vil give øgede
muligheder for systemintegration,
fleksibilitet, balancering og lagring af
energi.
Perspektivplanen for Region Midtjylland viser, at der fortsat er store
muligheder for at udvikle og udnytte
de muligheder, der ligger i den kollektive varmeforsyning. I fremtiden
kan det forventes, at de regionalt
producerede biomasseressourcer er
begrænsede, hvilket vil lægge et yderligere pres på at kunne udnytte andre
varmekilder som spildvarme, geotermisk varme, affaldsvarme, solvarme
og vind-til-varme. Her giver fjernvarmeforsyningen særlige muligheder
for at sikre en optimal opsamling,

lagring og distribution. Og perspektivplanen viser, at hvis en optimal
udnyttelse af disse varmekilder forudsætter et større fjernvarmegrundlag,
så er der fortsat et stort uudnyttet
potentiale for fjernvarme i mange
kommuner.
Med et fortsat stort potentiale for
udnyttelse af fjernvarme og den øvrige energi-infrastruktur og sammenholdt med de udfordringer, som vi står
overfor, når vi skal skabe fremtidens
energisystem på vedvarende energi,
er der således gode argumenter for
initiativerne på FjernvarmeVækst og
den strategiske energiplanlægning.

Region Midtjyllands ønske og
forventning
Det er således Region Midtjyllands
håb, at regionens kommuner, varmeværker og øvrige energiaktører
i det kommende år tager vel imod
regionens to nye initiativer: FjernvarmeVækst og strategisk energiplanlægning. Der bliver ikke tale om små
eller lette opgaver i fremtiden. Men
det er nødvendige opgaver. Hvis alt
går vel, og alle på både kommunalt,
regionalt og statsligt niveau bidrager
til opgaveløsningen, så er der håb for,
at både regeringens målsætninger
for den vedvarende energi og Region
Midtjyllands energivision for 2025 kan
gå i opfyldelse.

Yderligere information om Region
Midtjyllands arbejde med energi- og
klimaregnskaber og energiperspektivplanen kan ses på energi.rm.dk. J

Fjernvarmeprisen 2011
Dansk Fjernvarme tildelte Region Midtjylland Fjernvarmeprisen 2011 som en anerkendelse
af Region Midtjyllands ekstraordinære indsats for at fremme
vedvarende energi og brugen af
fjernvarme.
Region Midtjylland igangsætter i forlængelse heraf nu to nye
initiativer med betydning for
regionens fjernvarmeværker:
ɟɟ FjernvarmeVækst, som har
til formål at styrke varmeværkernes interesse for at
investere i vedvarende energi
teknologi og at styrke den
regionale erhvervsudvikling
inden for fjernvarmesektoren.
ɟɟ Strategisk energiplanlægning,
som skal styrke samarbejdet
mellem alle energiaktører i
regionen omkring opfyldelsen af regionens vision om at
nå 50 % vedvarende energi
senest i 2025.

Kvalitetssikring af
energibesparelser
DFP tilbyder at udføre din eksterne audit.
Der er nu god mulighed for at få assistance fra DFP
med at sikre, at dine energibesparelser er korrekte.
DFP har indgående kendskab til energibesparelser
og krav til dokumentation samt krav til kvalitetssikring og audit hos fjernvarmeselskaberne.
Kontakt DFP for en uforbindende snak eller bestilling af kvalitetskontrol på tlf. 76 30 80 00.

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

www.dfp.dk
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Blandede bolsjer
af prærør til test
Prærørskontrollen 2012 viste igen i år både en generelt
tilfredsstillende produktkvalitet og mere alvorlige fejl.
Tekst og foto: Civilingeniør Niels Winther, Teknologisk Institut nhwn@teknologisk.dk

rørtest Dansk Fjernvarmes Distributionsgruppe har igen i 2012 gennemført den traditionsrige prærørskontrol. I år omfattede kontrollen rør
produceret af Brugg, IsoPlus, Logstor,
Powerpipe, Setpipe og Starpipe Nordic som fleksible twinrør 2×20/110,
lige enkeltrør 60,3/140 og lige twinrør
2×60,3/225.
Leverancerne til prærørskontrollen skete i perioden fra december
2011 til februar 2012 og igen i oktober
2012, hvor der blev udtaget en ny
sending lige twinrør 2×60,3/225 for
at holde kvaliteten op mod de først
leverede rør.
Som i 2011 blev der udtaget hele
længder af de lige rør, det vil sige 12
meter, hvorfra der blev udsavet midterstykker på tre meter, som er standardlængden til test, samt stykker til
densitetsundersøgelse af skummet
og NCLT-test (spændingsrevner i rørkappen).
For de fleksible rørs vedkommende blev der savet et stykke på tre
meter af til bøjeprøve samt et mindre
stykke til densitetsundersøgelse af
skummet. Igen i 2012 var alle rørene
relativt nyproducerede.

Nye og ældede rør
For at kunne sammenligne rørenes
isoleringsevne såvel som nye rør og
efter 30 års levetid, blev varmekonduktiviteten (varmeledningsevnen),
kendt som λ50, målt umiddelbart
efter leveringen samt efter en accelereret ældning, der svarer til 30-års
værdien.
Varmeledningsevnen blev således målt, inden rørene blev gastæt
forseglet i enderne og sat til ældning
hen over sommeren. Ældningen er
for lige rør sket i 150 døgn ved 90° C
og for fleksible rør i 13 uger (91 døgn)
ved 70° C.
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Da ældningen var overstået i begyndelsen af efteråret, blev de målt
igen, og det kunne da konstateres,
at der skete stigning i varmekonduktiviteten – selv for rør med diffusionsspærre. Men det sås også, at
ældningen for et enkelt rør gav præcis
samme værdi som før ældningen.

Skummets kvalitet
I forbindelse med produktionen
af præisolerede rør kan der under
opskumningen dannes større eller
mindre hulrum i isoleringen, hvilket
naturligvis skal begrænses mest
muligt. For at efterprøve kvaliteten
af skummet skæres røret over i snit,
og skummet analyseres visuelt for tilstedeværelsen af hulrum, og såfremt
de er over seks millimeter i diameter,
måles de.
Det samlede areal af hulrummene
i forhold til det totale analyserede
areal må ikke overskride fem procent,
og her var der i år slet ingen problemer. Det er klart, at metoden som
anført i standarden ikke tager højde
for, hvordan skummet ser ud få cm fra
de snit, der er lavet, for i så fald skulle
hele røret skæres op som en salami,
hvilket ville blive ekstremt dyrt.
Metoden, der er anført i standarden, er således som resten af prærøskontrollen en stikprøvevis undersøgelse.
Er fleksible rør fleksible?
De sidste års prærørskontroller har
vist, at bøjningen af fleksible rør
modsat oprulningsretningen kan
resultere i relativt store sprækker
i skummet og voldsomme deformationer af rørkappen. Derfor var
denne prøvning igen medtaget i
årets prærørskontrol, og det viste
sig, at resultaterne var ringere end
sidste år.

Alle rørene viste revner i skummet,
som var for store, og to ud af fem rør
havde for stor ovalitet på det sted,
hvor deformationen var størst.
Kravet er en maksimal ovalitet
på 30 procent, og de to rør viste
henholdsvis 33 procent og 78 procent. I sidstnævnte tilfælde var det
endvidere muligt at se medierørene
gennem skumsprækken, så isoleringen var revnet helt ind til centrum
af røret.
Bøjeprøven er delvis beskrevet i
standarden, men det er en generel
opfattelse, at der mangler anførelse
af mindst fire konkrete udførelsesspecifikationer: Bøjeradius, temperatur, opskæring af rørkappens
størrelse for visuel inspektion samt
om bøjningen skal ske med eller mod
producentens oprulningsretning af
røret.
Til prærørskontrollen udføres prøven efter at røret har været nedkølet
til 5° C de foregående 24 timer, hvilket er en rimelig temperatur efter
danske forhold. På en vinterdag vil
der uden tvivl blive udført lægninger
ved lavere temperaturer. Bøjeradius sættes til 10 gange rørkappens
diameter, hvilket for et Ø110-rør
giver en bøjeradius på 1,1 m, og det
overskrider ikke producenternes
lægningskrav.
Under opskæringen af rørkappen for at kunne måle revnerne i
skummet opstår de fleste revner, da
bøjningsspændingerne kan udløses
på grund af manglende modhold fra
rørkappen, hvilket bør lede til ensartede krav til denne åbnings bredde.
Om bøjningsretningen skal være
med eller mod oprulningsretningen
kan diskuteres, men bøjes røret
modsat, udsættes det for de forhold,
der kan tænkes at finde sted under
lægningen.
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Rørkappens styrke
For at kunne modstå de ydre påvirkninger, som et præisoleret fjernvarmerør i drift bliver udsat for, er det
essentielt, at rørkappen er af en god
kvalitet, der kan holde til påvirkningerne i hele rørets levetid.
Der er flere parametre til at teste
rørkappens kvalitet, men i prærørskontrollen 2012 blev der kun udført
NCLT, og den faldt godt ud for samtlige testede lige rør.
NCLT betyder Notch Constant
Load Test (kærvvirkning ved konstant last), og kaldes også modstand
mod spændingsrevner. Det er populært sagt rørkappens evne til at modstå revnedannelse opstået ved de
mekaniske påvirkninger aksialt, som
røret udsættes for under drift.
Fra rørkappen udfræses fire prøveemner med facon som et timeglas,
og i midten af hvert emne laves en
kærv af veldefineret dybde. Herefter
monteres prøveemnerne i en vandig
to-procents opløsning af Arkopal,
som opvarmes til 80° C og belastes
med en konstant last svarende til
fire MPa ved kærven. Kravet er, at
prøvningsemnerne ikke må bryde
inden 300 timer, hvilket altså heller
ikke skete.
Varmeledningsevne
Det prøvningsparameter, der erfaringsmæssigt har den største bevågenhed i prærørskontrollen, er rørenes varmeledningsevne. Som nævnt
i begyndelsen blev der i prærørskontrollen udført målinger af varmeledningsevnen inden ældning og efter

Bøjeprøven
Bøjeprøven viste sig igen i år at volde store problemer for rørproducenterne. I testen udsættes fleksible rør for at blive bøjet i modsat retning
af deres naturlige oprulningsretning. Ingen af rørene klarede kravene i
normen, selvom et par stykker var ganske tæt på. Billedet viser tydeligt
revnerne i de rør, der har været udsat for bøjeprøven og efterfølgende har
fået kappen skåret op.

Samlet set et rimeligt resultat
Selv om prærørskontrollen kun udtager promiller af det samlede antal
solgte rør på det danske marked, viste
Distributionsgruppens årlige kontrol
alligevel, at der blandt de testede rør
var ting, der ikke var i orden, og det vil
sige, at producenterne stadig har ting
at arbejde videre med.
Resultaterne af de prøvninger, der
overholdt normernes krav viser, det
kan lade sig gøre at producere præisolerede rør af en god kvalitet, som kan
holde i mange år. Samlet set viste årets
testprogram et rimeligt resultat. J

ældning. Kravet er en lambdaværdi
på maksimalt 0,029 W/(m·K), og her
bestod fem af de 18 rør ikke.
Udviklingen i at reducere varmekonduktiviteten synes at gå meget
langsomt, og sammenligner man
denne udvikling med, hvad der er
sket med eksempelvis mobiltelefoner inden for de sidste år, må det
være stof til eftertanke for rørproducenterne. Tiden virker til at være
kommet til udvikling af nye isoleringsmaterialer, så standarden for
varmekonduktivitet kan kommer
under 0,020 W/(m·K).

Varmeledningsevne – årets samlede testresultater
Parameter

Enhed

60,3/140

2×60,3/225

Brugg Isoplus Logstor Set Pipe Starpipe Brugg Isoplus Logstor
Nordic*

Fabrikat

Diff.spærre

2×20/110 (125*)

Set Brugg Isoplus Logstor Set
Pipe
Pipe

Powerpipe

-

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Densitet 1

kg/m³

57

72,2

67,2

71,9

48,7

65,1

66,5

73,4

60,3

61,6

68,6

72,4

65,3

-

λ uældet 1

W/(m·K)

0,026

0,029

0,028

0,028

0,025

0,027

0,025

0,024

0,028 0,030

0,027

0,027

0,031

-

λ ældet 1

W/(m·K)

0,028

0,031

0,029

0,034

0,026

0,030

0,028

0,024

0,029 0,032

0,03

0,028

0,031

-

λ uældet 2

W/(m·K)

-

-

-

-

-

-

-

-

0,028

0,027

0,030

0,030

-

0,031

Tabellen viser et overblik over de samlede resultater af årets prærørskontrol.
De røde tal markerer de steder, hvor et testet rør ikke levede op til normen.
1
Første leverance. 2 Anden leverance.
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Nytår, ny
indberetning
og nye sparemål
Nu er det tid at indberette energibesparelser for 2012.
Det skal ske senest 15. februar 2013. Værkerne har fået
et brev med de nye sparemål for 2013 og 2014.
Tekst: Afdelingsleder Mette Hansen, Dansk Fjernvarme
mh@danskfjernvarme.dk

Energibesparelser Med årsskiftet
følger også opgaver i forbindelse med
energibesparelser. Det er nemlig nu,
man skal indberette de energibesparelser, som er lavet i 2012. Det skal ske
på www.fjernvarmeindberetning.dk
eller via DFF-EDBs finans- og forbrugersystem, og det er vigtigt at huske
at gøre det før den 15. februar 2013.
Dansk Fjernvarmes sekretariat har
kort før jul udsendt koder til brug for
indberetning af energibesparelser til
alle fjernvarmeselskaber.

Ud over indberetningen af energibesparelser er der også nye sparemål at
forholde sig til i forbindelse med årsskiftet. I november 2012 blev der, som
det er de fleste bekendt, indgået en
ny energispareaftale. Aftalen betyder
blandt andet, at alle energiselskaber
inden for el, gas, olie og fjernvarme
fra januar 2013 får nye og højere sparemål.
Tildelingen af sparemål sker ud fra
en fast procentdel af varmeproduktionen/varmekøbet i 2010 eller det

forskudte regnskabsår 2010/2011, således at det samlede sparemål for alle
fjernvarmeselskaberne bliver 3,7 PJ.
Udgangspunktet har været de
tal, som fremgår af indmeldingerne
til Energiproducenttællingen, som
Energistyrelsen årligt laver. Hvor den
samlede varmeproduktion ikke fremgår af energiproducenttællingen,
anvendes de tal, som er indmeldt til
Dansk Fjernvarmes årsstatistik. For
de resterende fjernvarmeselskaber
er der anvendt et estimat ud fra tidligere kendte værdier for varmeproduktion/varmekøb for fjernvarmeselskabet. Hvis fjernvarmeselskabet
ikke mener, at udgangspunktet for
sparemålet er korrekt, skal det senest
15. januar 2013 skrive til Dansk Fjernvarme og gøre opmærksom på det.
De nye energisparemål, som gælder for hvert af årene 2013 og 2014,
er udsendt med brev til alle de 412
fjernvarmeselskaber, som er med i
energispareaftalen. En samlet liste
over sparemålene kan også ses på
Dansk Fjernvarmes hjemmeside
www.danskfjernvarme.dk J

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

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

Gunnar Jørgensen
d 3269 7418
m 4019 7630
guj@aon.dk
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Niels K. Pedersen Jørn Skrøder Jensen
d 3269 7429
d 3269 7472
m 2938 2506
jsj@aon.dk
nkp@aon.dk

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

Peter Dalsgaard
d 3269 7443
m 4074 7217
ped@aon.dk

ENERGI-ØEN ÆRØ
FREMSYNET FJERNVARMEFORSYNING

Ærø har en politik om at være selvforsynende med energi på alle områder. Øens fjernvarmeværker er blandt de førende i Europa når det gælder bæredygtig fjernvarmeproduktion.

BESØG PÅ ENERGIANLÆG PÅ ÆRØ

Marstal Fjernvarme – verdens største solfangeranlæg
Besøg på verdens største solfangeranlæg hos Marstal
Fjernvarme med over 33.000 m2 solfangere, der leverer varme til Marstal by.

Ærøskøbing Fjernvarme – kombineret VE-anlæg
på sol, halm og træpiller. Besøg på Ærøskøbing
Fjernvarmeanlæg, som leverer varme til Ærøskøbing
produceret på 100% vedvarende energi.

Rise Fjernvarme – fuldautomatisk fjernvarme på
sol og træpiller. Besøg Rise Fjernvarmeanlæg ved
St. Rise. Anlægget er kun bemandet i 4 måneder om
året og kører resten af tiden fuldautomatisk.

Vindmøllerne på Rise Mark og Vejsnæs.
Oplev vingesuset fra de 6 store 2 MW vindmøller på
Rise Mark og Vejsnæs, som producerer i dag mere end
120% Ærøs samlede elforbrug.

Tag din bestyrelse med på en nytænkende inspirationstur til Ærø og
lad op på Hotel Ærøhus, øens historiske hotel, beliggende
.
i hjertet af eventyrbyen Ærøskøbing.
pakken
● Hotel Ærøhus tilbyder overnatning i komfortable
værelser.
● 3-retters menu i vores berømmede restaurant.
● Spændende besøgsprogram på fjernvarmeværker og
vindmøller med øens energiformidler.
● Fri transport på Ærø i hotellets egen bus.

hele
Pris for tninger
a
2 overn

pr. pe
0
0
8
.
1
n
- fra ku

Vestergade 38 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 03
mail@aeroehus.dk · www.aeroehus.dk

Se mere om Ærø som energi-ø på www.bæredygtig-energi-ø.dk
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+ 10 MIO. TONS PLANEN

– muligheder for en øget dansk produktion
af bæredygtig biomasse – også til fjernvarme
vareproduktion. Derfor er det vigtigt,
at biomassen produceres og udnyttes bæredygtigt i forhold til miljø og
fødevarer.

Rapporten, ”+ 10 millioner tons planen”, viser,
hvordan den danske produktion af biomasse kan
øges med 50 %, uden at det går ud over foder- og
fødevareproduktionen. Planen viser samtidig,
hvordan vi kan halvere miljøpåvirkningen i
forhold til i dag.
Tekst: Forskningschef Vivian Kvist Johannsen, Københavns Universitet vkj@life.ku.dk

biomasse Klimaændringer og vores
afhængighed af fossil energi er to af
de allerstørste udfordringer, vores
civilisation har mødt i moderne tid.
Finder vi ikke løsninger, som radikalt
ændrer vores energiforsyning og
sænker udslippet af fossilt CO2, bliver
det en ganske anden verden for os
selv og ikke mindst for kommende
generationer.
Brugen af biomasse til energi er en
af de løsninger, som er nødvendige,

og sammen med sol og vind vil det
være muligt at komme meget langt i
opbygningen af en fossilfri energiforsyning.
Men brugen af biomasse er også en
af de allermest diskuterede energi
former. Det skyldes ikke blot, at
biomassens andel af vores energiforsyning er flere gange større end
sol og vind tilsammen, men også,
at planternes biomasse samtidig er
fundamentet i vores miljø og i føde-

+ 10 mio. tons planen
Forskere fra Københavns Universitet
og Aarhus Universitet offentliggjorde
i juni en omfattende rapport, der
viser, hvordan vi med dagens viden
og teknologi kan øge planteproduktionen med 50 % og samtidig halvere
miljøbelastningen. Målet er i 2020 at
kunne producere 10 millioner tons
ekstra biomasse årligt.
Rapporten, kaldet ”+ 10 millioner
tons planen”, viser, hvordan vi kan
øge den danske produktion af biomasse fra land- og skovbrug med 10
millioner tons. En vækst svarende til
50 % i forhold til i dag, uden at det
går ud over foder- og fødevarepro-

Kulstof oplagret i levende skovbiomasse
120

100

Millioner tons

80

60

BAU
Biomasse
Miljø

40

År

Tabel 1: Mængden af kulstof oplagret i levende skovbiomasse i de tre scenarier.
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duktionen. Planen viser samtidig,
hvordan vi kan halvere miljøpåvirkningen i forhold til i dag.
Rapporten rummer en række konkrete delelementer, som tilsammen
angiver muligheder for, hvordan vi
med bæredygtig biologi og teknologi
kan producere ekstra biomasse uden
at inddrage mere landbrugsjord.
Selvom rapporten som udgangspunkt havde forsyning af en bio
raffinaderisektor som fokus, er resultaterne også interessante i forhold til
energiforsyning i fjernvarmeværker.

Skov
Af den nuværende produktion i skovene høstes der ca. 1,5 millioner tons
tørstof (60 %). Af det høstede træ anvendes 28 % direkte i energisektoren
til produktion af el og varme. 36 %
anvendes i træindustrien og resten
anvendes som brænde til individuel
opvarmning. Skovenes ressource kan
allerede nu øges med 0,7-0,8 mio. ton
ved øget mobilisering, altså ved at
udnytte mere af den biomasse, der
allerede produceres.
Flere elementer i skovenes drift
kan bevirke en bæredygtig øget
produktion af biomasse – bl.a. skovrejsning, artssammensætning, hugst
og metoder til kulturetablering og
øget mobilisering. Andre initiativer
kan fremme biodiversitet f.eks. ved
udlæg af urørt skov og fokusering på
plantning af løvtræarter.
Ingen af de elementer, der er beskrevet i planen, sker af sig selv. Kun
ved mere eller mindre oplyste valg og
fravalg kan effekterne af de forskellige tiltag nås. Derfor er der brug for
et tættere samspil mellem produktionen af biomasse i skovene og den anvendelse, der forventes at ske. Dette
også selvom skov ofte ses som en ressource, der kun langsomt kan ændres.
Flere af de elementer, der beskrives
– f.eks. skovrejsning, ændret artsvalg
og ændret mobilisering – kan have
effekt på endog meget kort horisont.
Effekten øges med tiden. Således vil
skovrejsning både øge biomasseproduktionen, øge mængden af kulstof,
der lagres i skoven, og reducere udledningen af næringsstoffer fra jorde, der
ellers ville have anden anvendelse.

Den omfattende rapport, + 10 MIO. TONS PLANEN, er udarbejdet af forskere fra
Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Rapporten viser, hvordan vi, med
kendt viden og teknologi, kan øge planteproduktionen med 50 % og samtidig
halvere miljøbelastningen.

Bæredygtighed
Skoven adskiller sig fra landbrug ved
dens evne til at oplagre store mængder kulstof i den levende biomasse.
Den gennemsnitlige vedmasse i danske skove er 199 kubikmeter træ pr.
ha, svarende til 68 tons kulstof pr. ha. I
forhold til det europæiske gennemsnit
på 107 kubikmeter træ pr. ha er der
meget biomasse i danske skove, men
der er mulighed for at oplagre mere.
Men lige så vigtigt er den årlige produktion – og dermed den mængde kulstof, der årligt via fotosyntesen bindes
i biomasse. Et forhold, der påvirkes af
mange faktorer – bl.a. artssammensætning, alder, jordbund og klima.
I forhold til bæredygtighed af anvendelsen af biomasse fra skovene,
er det afgørende, at skovene som
helhed sikres en fortsat produktion
og dermed et lager af biomasse (og
kulstof) i skovene, der er stabilt.
Dette sikres gennem etablering af
nye træer og bevoksninger, hvor der
fældes, og ved et balanceret udtag fra

skovene i forhold til den løbende produktion. Et balanceret udtag bidrager
også til at sikre jordens produktionsevne på den lange bane.
Dette er elementer, der indgår i
meget af det internationale arbejde
med klima og rapportering i forhold
til f.eks. Kyotoaftalen samt i en række
ordninger omkring certificering af
biomasse. Dokumentationen for de
danske skoves udvikling sker gennem
den Danske Skovstatistik, der løbende måler tilstand og udvikling.
For de danske skove er der muligheder for bæredygtigt at øge produktionen af biomasse – især hvis der
sker tilvalg og fravalg af elementer,
der påvirker produktionen, og et
marked, der efterspørger skovens
produkter for både biomasse, kulstof
og miljøeffekter. J

Læs mere: www.foi.life.ku.dk/
publikationer/specielle_foiudgivelser/10miotons.aspx
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Anvendelse af fjernvarme til procesenergi
Ændring af varmeforsyningsloven medfører problemstillinger, som
værkerne skal forholde sig til. Artiklen klarlægger konsekvenser af lov
ændringen og belyser problemstillinger, der skal findes en afklaring på.
Tekst: Økonomisk konsulent Birgitte Faaborg, Dansk Fjernvarme
bvf@danskfjernvarme.dk

Procesvarme Ved en ændring af
varmeforsyningsloven er det blevet
præciseret, at prisbestemmelserne
i varmeforsyningslovens kapitel
4 alene gælder for levering til det
indenlandske marked af opvarmet
vand, damp eller gas bortset fra
naturgas med det formål at levere
energi til bygningers opvarmning og
forsyning med varmt vand. Levering
af fjernvarme til procesformål vil med
denne definition ikke længere være
omfattet af varmeforsyningslovens
§ 20 om fastsættelse af priser efter
”hvile-i-sig-selv princippet”.
Efter Dansk Fjernvarmes opfattelse vil denne ændring medføre
nogle problemstillinger, som værkerne skal forholde sig til. Formålet
med denne artikel er at forsøge at
klarlægge nogle af konsekvenserne
af lovændringen samt belyse de
problemstillinger, der skal findes en
afklaring på.
De problemstillinger og konsekvenser, som Dansk Fjernvarme

umiddelbart kan se, er følgende:
1. Ifølge varmeforsyningsloven er
der mulighed for at lave differentierede priser over for forskellige
kundegrupper mv. Hvis et varmeværk ønsker at levere fjernvarme
til erhvervsvirksomheder til en
lavere pris end for de eksisterende
forbrugere, og virksomhederne
anvender fjernvarmen til procesformål, er det så en mulighed, når
leverancen ikke er omfattet af varmeforsyningsloven?
2. Levering til procesformål bliver
en sideordnet aktivitet i forhold
til leverancer til opvarmning og
varmt vand. Hvis værket skal lave
en regnskabsmæssig opdeling
stiller dette krav til fastlæggelse
af nogle passende fordelingsnøgler for omkostningsfordelingen.
Denne fordeling bliver i praksis
vanskeliggjort af, at værket som
udgangspunkt ikke vil kende virksomhedernes interne fordeling af
den anvendte fjernvarme på hhv.

rumvarme/varmt vand og proces
varme. Hvordan har man forestillet sig, at disse oplysninger skal
tilvejebringes?
3. Vil betinget skattefritagne fjernvarmeværker, ved levering af
fjernvarme til procesformål, stadig
være omfattet af skattefritagelsen?
4. Leveringen af fjernvarme til procesformål vil ikke være omfattet af
hverken projektbekendtgørelsen
eller tilslutningsbekendtgørelsen.
Et uafklaret spørgsmål er i denne
forbindelse, om det så ikke er muligt at indregne procesleverancer
i forbindelse med projektering af
f.eks. et nyt produktionsanlæg
eller en udvidelse af distributionsnettet.
5. Energitilsynet vil stadig kunne
ændre priserne i henhold til varmeforsyningslovens § 21, stk. 4,
såfremt omkostningsfordelingen
mellem rumvarme/varmt vand
og procesvarme anses for at være

Vis os jeres
selvevaluering
Dansk Fjernvarme skal altid matche de udfordringer, vores medlemmer står overfor. Derfor er det nødvendigt, at vi har indblik i,
hvad der rører sig i branchen. Hjælp os:
Send Dansk Fjernvarme en kopi af værkets selvevaluering
Kopi af selvevaluering, revisionsberetning og -erklæring sendes
til Birgitte Faaborg: bvf@danskfjernvarme.dk
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urimelig i forhold til de andre
varmeforbrugere. Det vil derfor
være hensigtsmæssigt, at der bliver udarbejdet nogle retningslinjer for, hvorledes denne fordeling
skal foretages.

Lovforslaget
I lovforslaget er det anført, at ændringen af § 20, stk. 1 har til hensigt at
afgrænse prisbestemmelserne til kun
at gælde leveringer af varme og gas
til rumopvarmning og forsyning med
varmt brugsvand. Dette betyder, at
levering af varme eller gas til andre
formål, f.eks. til procesformål ikke er
omfattet af prisbestemmelserne i kapitel 4 i lov om varmeforsyning.
Ved levering til andre formål
såsom procesformål og lignende vil
udgangspunktet være, at omkostningerne medgået hertil skal holdes
regnskabsmæssigt adskilt fra de
omkostninger, der er anvendt til levering af fjernvarme til opvarmning
og varmt vand. I forarbejderne er
det imidlertid anført, at Energitilsynet kan træffe afgørelse om, at
fjernvarmeværkerne ikke behøver
at holde aktiviteterne adskilt,
såfremt indtægterne fra de andre
ydelser anvendes til at nedsætte
prisen for varme eller gas til rumopvarmning og varmt brugsvand.
På den måde kan kommunalt eller
forbrugerejede værker, der alligevel
ikke vil være interesserede i at optjene et overskud på leverancen til
procesformål, slippe for den administrative byrde, en regnskabsmæssig
adskillelse af aktiviteter medfører.
Ønsker en forsyningsvirksomhed
derimod at opnå en indtjening ved
levering af fjernvarme til procesformål, bliver det nødvendigt at foretage en regnskabsmæssig adskillelse af omkostningerne hertil. Ved
fordeling af fællesomkostninger til
henholdsvis rum- og procesvarme
bliver det nødvendigt at anvende
fordelingsnøgler baseret på f.eks.
fordelingen af varmemængden til
de to aktiviteter.
Definition på ”procesvarme”
I lovforslaget til ændring af varmeforsyningsloven er ikke nærmere
redegjort for begreberne proces
varme, rumvarme mv., hvorfor det
må være nærliggende at anvende
samme definition som i afgiftslovgivningen. Her findes dog ikke

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
15. januar

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

Kolding

15. - 17. jan.

Kontrol af fjernvarmeanlæg (Modul A.3.2-1)

Aalborg

16. januar

Jura på et varmeværk (Modul B.0.15)

Kolding

17. januar

Administration og kvalitetssikring af
energibesparelser (Modul A.4.8)

Kolding

21. - 25. jan.

Gasteknik/gasmotor (Modul A.2.3)

Kolding

21. - 29. jan.

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg
(Modul A.3.2-2)

Aalborg

22. januar

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

Kolding

24. januar

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

Aalborg

29. januar

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

Kolding

30. januar

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

Kolding

30. januar

Stormøde i Dansk Fjernvarmes erfa-gruppe
for affaldsvarme

København

31. januar

Introduktion til fjernvarme (Modul A.0.3)

Kolding

31. januar

Grundlæggende el (Modul A.2.9)

Kolding

31. januar

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

Roskilde

4. - 6. feb. +
4. - 6. mar.

Grundlæggende projektledelse (Modul B.0.1)

Kolding

6. - 7. feb.

Afkøling – lavere returtemperatur
(Modul A.3.5)

Kolding

7. februar

Restanceinddrivelse, trin I (Modul A.4.6)

Kolding

7. februar

Udbud og indkøb, trin I (Modul B.1.4)

Kolding

20. februar
26. februar
27. februar
28. februar
5. marts
6. marts
7. marts
12. marts
13. marts
14. marts

Regionalmøder 2013

Kolding
Kibæk
Odense
Aabenraa
Aarhus
Glyngøre
Sæby
Maribo
Roskilde
Kolding

27. - 28. feb.

Klimateknik (Modul B.2.3)

Svendborg

Se flere tilbud, beskrivelser og programmer på
www.danskfjernvarme.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Alle er velkomne!
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nogen egentlig definition af begreberne rumvarme, varmt brugsvand
eller procesvarme. Derimod findes
der i de enkelte energiafgiftslove en
afgrænsning af, hvilke typer energianvendelse, der anses for medgået til
rumopvarmning m.v. og hvilken type,
der anses for medgået til fremstilling
af varer.
På grundlag heraf kan procesenergi defineres som energi anvendt i
en produktionsproces, hvor varer undergår en forandring, og hvor varerne
er bestemt til afsætning.

Levering af fjernvarme til
procesvarme i forhold til
varmeforsyningsloven
Hvis fjernvarmeværkerne skal udarbejde en fordelingsnøgle for andelen
af leveret fjernvarme til procesenergi, bliver det en udfordring for
værkerne at få kendskab til den andel
af en virksomheds energiforbrug, der
er medgået til procesvarme. Forsyningsvirksomheder ved oftest ikke,
hvor stor en andel af den leverede
energi, der er medgået til rumvarme/
varmt vand og til industrielle formål.

Denne problemstilling er dog mindre
relevant, såfremt værket udelukkende afregner på omkostningsdækkende basis og derfor har tilladelse til
kun at lave ét regnskab.
Det må imidlertid påregnes, at
mange værker leverer fjernvarme til
lokale industrivirksomheder til en
lavere pris end den, der opkræves ved
almindelige forbrugere. Såfremt en
del af den varme, der leveres til industrien, anvendes til procesformål,
skal aktiviteten udskilles. Som følge
heraf skal der også laves en fordeling
af omkostningerne på basis af anvendelsen af energi til de forskellige
formål. Hvorledes varmeværket skal
få oplyst målingen af virksomhedens
forbrug på henholdsvis rumvarme/
varmt vand og proces er et uafklaret
spørgsmål. Desuden er det nødvendigt, at værket kan stille krav til
virksomhedens målere og det interne
nets integritet, såfremt varmeværket
skal kunne bruge én af virksomheden
udarbejdet opgørelse af fordelingen
mellem rumopvarmning og proces
varme til deres egen omkostningsfordeling.

Leverancer til procesformål set
i forhold til Dansk Fjernvarmes
standardvedtægter
Umiddelbart falder produktion og distribution af varme til procesformål
ikke inden for værkets formål i henhold til standardvedtægterne, der er
formuleret således:
2.1 Selskabets hovedformål er at
etablere og drive kollektiv fjernvar
meforsyning i ----- i overensstemmelse
med lovgivningen. Der skal sikres
en samfundsøkonomisk, herunder
miljøvenlig, anvendelse af energi til
bygningers opvarmning og forsyning
med varmt vand.
Hvis varmeværker ønsker at
levere varme og varmt vand til industrielle processer, bør det derfor
fremgå af deres vedtægter, at denne
anvendelsesform er en mulighed.
Specielt taget i betragtning, at procesleverancer må antages at være en
sideordnet aktivitet, der falder uden
for varmeforsyningslovens anvendelsesområde.
Skattemæssige forhold for værker
ved levering af procesenergi

Generatorer

alle størrelser – alle formål.
Kontakt Svejsehuset A/S for katalog.
MGF22 GS

Dykker eftersyn

af akkumuleringstanke inklusiv
støvsugning og tilstandskontrol
Tankinspektion baseret på know-how og mange års erfaring.
Deres GARANTI for driftssikkerhed og miljøskader.

MPM10-300SS-K

• Over 200 inspektioner af akkumuleringstanke.
• Vi kan tilbyde éngangsinspektion.
• Vi kan tilbyde servicekontrakt.
Vi tilbyder rapport med fotos og forslag til evt. forbedringer.
Støvsugning af tankbund og reparation tilbydes på samme tid.

DYKKER- OG ENTREPRENØRFIRMA
Tlf. 40 82 30 00 • jh@jh-dyk.dk • www.jh-dyk.dk
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Der er ved ovenstående gennemgang
ikke taget stilling til, hvorledes varmeforsyningsvirksomheder, som er
omfattet af den betingede skattefritagelse i selskabsskatteloven § 3, stk. 1,
nr. 4, vil blive stillet skattemæssigt.
Fjernvarmeværker er kun omfattet af bestemmelsen om betinget
skattefritagelse, såfremt værkets
aktivitet udelukkende er produktion
og distribution af varme. Værker omfattet af varmeforsyningsloven kan
imidlertid også iværksætte aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til
varmeproduktion og distribution, når
der er en vedtægtsmæssig mulighed
herfor. Sådanne sideordnede aktiviteter kan dog medføre skattepligt af
varmeværkernes samlede indkomst.
Hidtil har SKAT tolket bestemmelsen
meget restriktivt, hvorfor også betaling for aktiviteter, som afregnes af
værkerne på omkostningsdækkende
basis, vil udløse skattepligt. Dette
gælder også, selv om varmeværkerne
udskiller aktiviteterne i selvstændige
aktie- eller anpartsselskaber. Årsagen
hertil er, at også den situation, hvor
værkerne har ejerandele i andre sel-

skaber, vil udløse skattepligt.
Det må antages, at leverance af
fjernvarme til proces kan ligestilles
med, at værkerne leverer til fjernkøling.
Ifølge et ikke-offentliggjort bindende
svar fra SKAT kunne et fjernvarmeselskab ikke drive fjernkøling i et datterselskab og samtidig opretholde
skattefriheden. SKAT begrunder
dette med, at alene opvarmning og
forsyning af varmt vand er omfattet af
varmeforsyningslovens principper for
prisdannelse. Fastsættelse af prisen
for fjernkøling kan derfor ske efter
andre metoder, hvorfor betingelserne
for skattefritagelsen ikke længere
kunne opretholdes. Af svaret fremgår
specifikt, at skattefritagelsen også
bortfalder, selv om aktiviteten foregår
i et selvstændigt selskab organiseret
som et A/S eller et ApS.
Følger SKAT samme retningslinje
ved levering til procesvarme, vil dette
derfor også udløse skattepligt for varmeværker, der på nuværende tidspunkt
er omfattet af den betingede skattefritagelse. Skattepligten kan derfor blive
aktuel for de værker, som allerede nu
leverer fjernvarme til procesenergi.

KORROSIONSKONTROL
AF FJERNVARMEVAND
LabVest udfører kontrol af fjernvarmevand efter
retningslinierne i DFF-Vejledning: Vandbehandling
og korrosionsforebyggelse i fjernvarmesystemer.
Analyserne udføres akkrediteret under DANAK
akkreditering nr. 344.
Måleprogrammet fastsættes ud fra det valgte
vandbehandlingskoncept, og de fundne analyseresultater holdes op mod vejledningens
anbefalede værdier.
Kontakt laboratoriet for et uforpligtende
tilbud på tlf. 96 10 93 00 eller besøg
vores hjemmeside www.labvest.dk
under menupunktet ”bestilling”.

Behov for afklaring
For at skabe klare retningslinjer for
varmeværkerne ved levering af fjernvarme til proces, er det vigtigt, at der
kommer en afklaring af ovenstående
forhold. Ikke mindst spørgsmålet
om skattepligt er særdeles relevant
at finde en afklaring på. Desuden
kan det give betydelige problemer
og usikkerheder for værkerne at
skulle udskille den andel af de samlede omkostninger, der er medgået
til procesformål. Ikke mindst fordi
fjernvarmeværkerne ikke selv har
mulighed for at foretage aflæsning af
virksomhedernes interne fordeling af
forbruget mellem rumvarme mv. og
procesenergi.
I praksis har fjernvarmeværker
heller ikke altid kendskab til, om de
overhovedet leverer fjernvarme til
procesformål. Det kan derfor blive
nødvendigt at få dette nærmere
undersøgt hos de erhvervsdrivende
forbrugere, som kunne tænkes at anvende fjernvarme til proces. J

BIO-OLIE
Vegetabilsk fyringsolie
til fjernvarmen

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

- kapacitet: 12.000 m3
- levering med egne tankbiler

t
Indhen
d
u
tilb
Kontakt:
Bjørn E. Larsen
bj@bio-olie.com

LabVest S/I
Nupark 51, 7500 Holstebro
Tlf. 9610 9300

labvest.dk

Telemarken 7, 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 61 20 54 Fax +45 62 61 00 21
www.bio-olie.com
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Landet Rundt
Næstved Varmeværk
kan nu realisere det
miljøvenlige konverteringsprojekt med 174 husstande
i et område i Næstved, så boligerne
kan kobles på fjernvarme i stedet for
naturgas. Dong Energy har nemlig
trukket et erstatningskrav på 3,3 mio.
kr. tilbage.
Næstved Kommune har vurderet
erstatningskravet og mener ikke, at
Dong mister væsentlige indtægter,
når de 174 ejendomme i Næstved
kan gå fra den miljøtunge naturgas
til fjernvarme. DONG har ikke anket
Næstved Kommunes afgørelse og
dermed frafaldes erstatningskravet.
De første husstande kan faktisk
allerede kobles på nu, da gravemaskinerne er i området. Resten kan kobles
på til foråret. (Kilde: Sjællandske Dagblad Næstved)

Haarbys fjernvarmekunder går glip af
3.000 kroners besparelse på fjernvarmeregningen, fordi en del af planen
er at forbinde de to byer med en
transmissionsledning. (Kilde: TV2 Fyn)

Næstved

Fjernvarmeledningerne
under Nørregade i Christiansfeld skal flyttes.
Det har Kolding Kommune besluttet
i forbindelse med, at man skal i gang
med gaderenovering i byen.
Fjernvarmeledningerne ligger kun
50 cm. under jorden og længere ude
under vejen, end man har registreret. Derfor vurderer man, at det er
nødvendigt at flytte fjernvarmeledningerne - ellers kan vejarbejdet ikke
foregå.
Christiansfeld Fjernvarme har protesteret og mener, at det er uacceptabelt, at selskabet får en stor udgift
til flytning af fjernvarmeledningerne.

Christiansfeld

(Kilde: Jydske Vestkysten)

Det har taget tid at

Skævinge få sat skub i processen for at få solgt
Skævinges fjernvarmeværk videre til
Hillerød Forsyning fra energiselskabet E.ON. Men nu er der øjensynligt
blevet skruet mere op for varmen i
forhandlingerne.
I øjeblikket er Hillerød Forsyning
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AffaldVarme Aarhus
og Dong Energy er
kommet et stort
skridt nærmere en aftale om at modernisere Studstrupværkets Blok 3
for et milliardbeløb.
Værket skal udskifte kul med
træpiller i produktionen af el og
fjernvarme, og Energitilsynet har nu
godkendt selskabernes model for,
hvordan ombygningen skal finansieres. Gevinsten for forbrugerne er, at
fjernvarmeselskabet kan finansiere
omlægning gennem Kommunekredit
og dermed slipper billigere.
Hvis parterne når til enighed om
varmeaftalen, og Dong Energy træffer endelig investeringsbeslutning i
april 2013, forventes Studstrupværket
at være klar til at levere biomassebaseret varme til Aarhus og omegnskommuner fra oktober 2015. (Kilde: JP

Aarhus

og E.ON ved at udveksle oplysninger,
der skal danne grundlaget for de
kommende forhandlinger om den
konkrete overtagelse af fjernvarmeværket. Det drejer sig om tekniske,
økonomiske og juridiske spørgsmål,
som ofte kan være komplekse og tage
tid.
Alligevel er man så langt i processen, at et salg er det mest sandsynlige
udfald. Det vurderes at ske inden for
et år. (Kilde: Sjællandske Dagblade)
En lokal osteGlamsbjerg
producent i
Glamsbjerg
udleder så meget overskudsvarme,
at over 500 huse kunne varmes op
om året. Men det må ikke udnyttes til
fjernvarme, mener Naturgas Fyn.
Naturgas Fyns klage går på den
absorptionsvarmepumpe, som skal
bruges for teknisk at kunne udvinde
energien fra ostefabrikken.
Haarby har faktisk i forvejen tilladelse til at opføre et biomasseværk
til at forsyne et industriområde med
fjernvarme. Dette område kunne
også forsynes med overskudsvarmen
fra ostefabrikken i stedet for med en
biomassekedel.
Projektet har en positiv samfundsøkonomi på 89 mio. kr. – og nabobyen

Aarhus)

Silkeborg Kommune
har handlet lovligt
og på en korrekt
måde, da man pålagde grundejere
i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby
tilslutningspligt til fjernvarme.
Det er essensen i de første 17
afgørelser i de 101 klager til Energiklagenævnet, som grundejerne i
Funder-Lysbro-området har indgivet.
Energiklagenævnet har afgjort de
mest principielle klager først, og altså
til fordel for kommunen.
Der vil fortsat være mulighed for,
at borgere kan få dispensation fra
tilslutningspligten efter en individuel
behandling i hvert enkelt tilfælde.
Nemlig, hvis der er særlige hensyn,
der gør det helt urimeligt at fastholde
kravet, for eksempel hensyn til den
enkeltes økonomi. (Kilde: Midtjyllands Avis)

Funder

Har du også svært
ved at ramme den
laveste fastpris?
Vil du være sikker på en gennemsnitlig terminspris og høj budgetsikkerhed, bør du
vælge Porteføljegas.
Porteføljegas er fra Naturgas Fyn. Vi indkøber løbende din gas i månederne inden din
leveringsaftale træder i kraft. Din fastpris bliver herefter beregnet som et gennemsnit
af de daglige handler. Med Porteføljegas kan du altså opnå høj budgetsikkerhed til en
gennemsnitlig terminspris.
Porteføljegas giver dig også fleksibilitet. I tilfælde af at prisen falder markant
i indkøbsperioden, kan du til enhver tid prissikre den mængde, som ikke allerede
er fastlåst.

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

Sjælland
Christian Smidt
tlf. 5149 7503

Fyn
Niels Egedal
tlf. 4034 1831

Midt/Nordjylland
Signe Sporring
tlf. 5149 7382

Syd/Sønderjylland
Peter Lambæk Nielsen
tlf. 4034 1856

Til hele Danmark
Naturgas Fyn er blandt Danmarks førende naturgasselskaber. Vi er tæt på kunderne og markederne og leverer til hele landet.
Se mere på www.naturgasfyn.dk
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Rasmus
Bundegaard Eriksen er ansat som
teknisk konsulent
i afdelingen, Faglig rådgivnig og
medlemsservice, i
Dansk Fjernvarme.
Her skal han varetage de opgaver, der tidligere har været placeret hos Mogens Nielsen.
Rasmus er uddannet bygningsingeniør og kommer fra en stilling hos
Aaen Rådgivende Ingeniører Aps,
hvor han primært har beskæftiget sig
med fjernvarmerelaterede projekter.
Rasmus Bundegaard Eriksen
tiltræder stillingen hos Dansk Fjernvarme 1. februar 2013.
Nyt job

Miljøministeriet har
ansat Cand. Jur. Pernille Christensen
som ny formand for Natur- og Miljøklagenævnet. Hun kommer fra en stilling
som afdelingschef i Beskæftigelsesministeriets departement, og har desuden en fortid i Indenrigsministeriet.
Pernille Christensen er uddannet
Cand. Jur. fra Københavns universitet
Udnævnelse

i 1992, og er i dag stadig tilknyttet universitetet som censor på det juridiske
fakultet.
Natur- og Miljøklagenævnet, som
Pernille Christensen kommer til at stå
i spidsen for, er en uafhængig klagemyndighed for administrative afgørelser inden for plan-, natur- og miljøområdet. Dets opgave er sikre borgere
og virksomheders retssikkerhed og
efterprøve love og regler i praksis.
Pernille Christensen når lige at
fylde 46 år, inden hun tiltræder sin
nye stilling i løbet af januar måned.
Heino
Jensen, 38 år, er
pr. 1. december
2012 ansat i
en nyoprettet
stilling som distriktschef hos
Isoplus Fjernvarmeteknik med ansvar for salg og
rådgivning i Midtjylland.
Han kommer fra en stilling som
projektleder hos Scanwo A/S. Her
har han gennem sin karriere i byggebranchen opbygget stor erfaring
nyt job

inden for salg, rådgivning, beregning
og logistik.
Heino har haft stor fokus på det
danske og det tyske marked, men
også arbejdet med projekter i så
fjerne egne som Grønland.
Heino Jensen, der i 1996 afsluttede
uddannelsen som bygningskonstruktør, bor med sin familie i Horsens.
Nyt job Jens Lange
er pr. 1. december
2012 ansat som
energirådgiver i
Industry afdelingen hos Grontmij
i Glostrup. Han er
40 år, uddannet
maskinmester og
skal hos Grontmij primært arbejde med
projekter relateret til energieffektivisering og energibesparelser samt energikortlægning til industrivirksomheder.
Jens Lange kommer fra en stilling
som energirådgiver hos Dong Energy,
hvor han ydede rådgivning til blandt
andet Novo Nordisk, Novozymes,
Københavns Universitet og Ballerup
Kommune om energibesparelser.

Konkurrence
Landsmøde 2012
Tak til alle, der var forbi vores stand.

Reception

Gudenåcenteret, Kirkevej 10
7160 Tørring,
fredag den 1. februar kl. 13

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Tørring Kraftvarmeværk

www.toerringkraftvarmevaerk.dk
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fjernvarme - naturligvis

Driftsassistent Niels Erik Pedersen har
valgt at gå på efterløn. Derfor vil det glæde
os at se venner, samarbejdspartnere og
forretningsforbindelser til reception.

Traditionen tro har Aon sat
Manchester United gevinster på højkant
De heldige vindere af en Man Utd spillertrøje er:
Knud Jeppesen, Vejle Fjernvarme
Finn Jensen, Ejstrupholm Varmeværk
Jørgen Bukholt, Hvide Sande Fjernvarme.

Aon ønsker de tre vindere tillykke,
og ser frem til at aflevere gevinsterne
på værket ved førstkommende lejlighed.
Vores hold er dit hold

www.aon.dk

isoAlarm
Minimer omkostninger
ved fugt og brud
isoAlarm overvågningssystem fra isoplus
giver dig total frihed til at koncentrere dig
om driften.
isoAlarm detekterer fugt i polyurethanskummet samt brud på alarmtråden. Du
får omgående besked på mail eller sms,
så du kan reagere hurtigt - uanset hvor du
befinder dig.
Alarmboksen har desuden SRO udgang,
som giver mulighed for direkte tilslutning
til varmeværkets kontrolpanel.
Systemet måler på 4 kanaler, og strækninger op til 7000 meter på hver kanal.
Og har desuden indbygget GPS til livetracking af boksen.
Vi udarbejder naturligvis gerne en skræddersyet serviceaftale til dig.
Ring til os, og hør mere om de mange
fordele vi kan tilbyde.
Bjarne Christensen, distriktschef
b.christensen@isoplus.dk

isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20
5500 Middelfart

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

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

Komplette systemer til fjernvarme

navne

Efteruddannelse
Følgende har i november 2012 bestået den almindelige kedelpasseruddannelse – B-certifikatet:
Fra venstre: Kurt Steenholdt, Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a. Torben Feddersen, Ribe Fjernvarme a.m.b.a. Ole
Gregersen, Lolland Varme A/S, Nakskov Fjernvarme. Jan Smedegaard, Give Fjernvarme a.m.b.a. Stig Boldrup, Uldum Varmeværk a.m.b.a. Jack Schou, Ribe Fjernvarme a.m.b.a. Henrik S. Pedersen, underviser og kursusleder, Fredericia Maskinmesterskole. Morten Christian Larsen, Crisplant a/s. Kristian Bak, Farsø Varmeværk A.m.b.a. Jan Skovrider, Hadsund By’s
Fjernvarmeværk a.m.b.a. Heine Grünwald, Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning, Varme. Bo Holt Andreassen, Hadsund
Bys Fjernvarmeværk a.m.b.a. Johan Jacobsen, Aabenraa-Rødekro Fjernvarme a.m.b.a. Hans Peter Schmidt, Nyborg Forsyning og Service A/S. Henning Rasmussen, Kerteminde Forsyning. Thomas Nissen, Kerteminde Forsyning. David Andersen,
Hadsten Varmeværk.

Nyt job Samuel Leupold, 42 år, er udnævnt som ny koncerndirektør for forretningsområdet Wind Power i Dong
Energy.
Samuel Leupold er fra Schweiz og kommer fra en stilling som koncerndirektør hos det schweiziske energiselskab, BKW FMB Energie. Han er uddannet ingeniør og har
en MBA fra INSEAD i Frankrig. Han tiltræder stillingen 4.
marts 2013.

Nyt job Morten Hultberg Buchgreitz, 45 år, er udnævnt
som ny koncerndirektør for Energy Markets i Dong
Energy. Han kommer fra en stilling som Senior Vice President for Group Treasury & Risk Management i Dong
Energy. Siden marts 2012 har han derudover varetaget
opgaven som stedfortrædende koncerndirektør i Wind
Power. Han tiltræder stillingen 4. marts 2013.

Fredericia Maskinmesterskole
Købmagergade 86
7000 Fredericia

Gør værkets medarbejdere
klar til kommende udfordringer
med en efteruddannelse på Center for Drift og
Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole
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Vi tilbyder uddannelser til
•
•
•
•
•
•
•

Almindelig eller Udvidet Kedelpasser.
El-autorisation for maskinmestre.
Gas og vandmester uddannelse for maskinmestre.
Diplomuddannelse i Vedligehold eller Energi og Miljø
Gasmotorkurser
Amu kurser inden for vedligehold
Se mere på vores hjemmeside WWW.FMS.DK

Driftsleder

Maribo Varmeværk a.m.b.a.
Vores driftsleder gennem 41 år har valgt at gå på pension. Derfor søger vi hans afløser
med tiltrædelse snarest eller efter nærmere aftale.
Driftslederen har, med reference til bestyrelsen, ansvaret for fjernvarmeværkets daglige økonomiske og tekniske drift. Foruden driftslederen er der ansat to driftsassistenter
og en overassistent.
Fjernvarmeværket forsyner ca. 2.300 forbrugere og det årlige varmesalg er på ca.
70.000 MWh. 80 % af varmen leveres af REFA Energi på basis af biomasse-kraftvarme.
Der er tilknyttet 100 % backupkapacitet fra eget biomassefyret værk samt oliefyr.
Driftslederen skal med reference til bestyrelsen:
• Sikre en optimal teknisk og økonomisk drift af selskabet, herunder personaleledelse
• Sikre at ledningsnettet og varmeproducerende enheder til stadighed er i optimal
driftstilstand
• Forestå dimensionering af ledningsnet samt indkøb af materialer til reparationer,
nytilslutninger og udvidelser
• Varetage den daglige kontakt til forbrugerne ved at yde energirådgivning og vejledning i optimal drift af brugeranlæg
• Formå til stadighed at være opmærksom på potentielle udvidelsesmuligheder med
henblik på tilslutning til fjernvarme
• Arbejde med visioner for fremtidige varmeproduktioner i sparring med bestyrelsen
• Sikre at fjernvarmeværket drives under hensyn til gældende lovkrav, herunder
effektuering af kravet om energispareaktiviteter.
Vi forventer, at ansøgeren:
• Har en uddannelse som maskinmester eller lignende teknisk uddannelse
• Kan arbejde selvstændigt og er en god planlægger i en travl hverdag, og er den
drivende kraft i nye tekniske og økonomiske tiltag
• Har et pænt kendskab til energiproduktion/distribution og energipolitik
• Har et udadvendt væsen og er i besiddelse af gode leder-, kommunikations- og
forhandlingsevner
• Er bosiddende i, eller indstillet på at flytte til, lokalområdet.
Vi
•
•
•

tilbyder:
Gode og frie arbejdsforhold
Godt samarbejde med vores personale og bestyrelse
Løn efter kvalifikationer.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til driftsleder Jørgen Jørgensen
tlf. 2028 1226 eller bestyrelsesformand Fl. Møller Jensen tlf. 2148 1236.
Ansøgning, mærket ”ansøgning”, sendes til: Maribo Varmeværk v/ Fl. Møller Jensen
email: adm@mail123.dk, og skal senest være varmeværket i hænde den 25. januar
2013.
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Service helt i top …

… kræver samarbejde i alle led
Kundeservice har den daglige kontakt med vore
danske kunder og i gennemsnit effektuerer de 332
transaktioner om dagen.
LOGSTOR har i alt ca. 1250 medarbejdere, hvoraf 339
er ansat i Danmark.

Her i Kundeservice magter vi samarbejdets kunst, og det
er vigtigt for at kunne give den bedste service – lige fra
forespørgsel til levering. I tæt samarbejde med vore kunder
finder vi den rigtige løsning, også når det skal gå stærkt, og
vi må finde alternative løsninger.
Vi leverer naturligvis gerne det, som kunderne ønsker, men vi und
lader ikke at fortælle, såfremt der findes bedre og måske endda
billigere løsninger – ofte med ganske få justeringer. I Kunde
service sørger vi for, at tekniske spørgsmål dirigeres til den
person, der er mest kvalificeret til at løse opgaven.
Vi er et velfungerende team med i alt godt 186 års erfaring. Det
glæder os hver dag, at vi med vores indsats er med til at sikre
vore kunder de rigtige varer og løsninger.
Dansk knowhow – international erfaring
- der er mennesker bag resultaterne

LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK9670 Løgstør · Denmark
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com

