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Regeringens klimaplan
Frit brændselsvalg er med i
idékataloget bag ny klimaplan.

NY VIDEN

Endnu ﬂere afgifter
Forsyningssikkerhedsafgiften
rammer nu også biomasse.

PRAKSIS

Aarhus skifter
53.000 målere
AffaldVarme Aarhus er i gang med at udskifte alle
byens målere. Udbudsmaterialet tager afsæt i de
behov for data, medarbejderne har peget på.

El-styringer
og SRO-anlæg

Kontrol af højspændingsbryder

Nødstrømsanlæg

SRO-anlæg

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

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

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

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

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

Tjæreborg
Industri
 .  

.  

- en stabil og troværdig samarbejdspartner!

Vi præsenterer et
værktøj der sikrer
dig store værdier
- og det er ikke
et brækjern
Neas Energy’s værktøjer er ganske enkelt udviklet for at
sikre størst mulig værdi af din produktion af varme og el.
Når det drejer sig om handel med el og gas, samt
produktionsbalance og produktionsplanlægning ﬁnder
du ikke en bedre partner end Neas Energy.
Det seneste værktøj på hylden er et IT system til optimering
af produktionsplanlægning. Systemet der hedder PBAS
Planning Assistant behandler en stor mængde individuelle
data for dit værks produktion sammenholdt med markedsdata. Alt sammen med henblik på at sikre, at din
produktion af varme og el bliver mest rentabel.
Ring til Teknisk Konsulent Morten Holmsberg på
tlf. 99 39 58 13 og hør mere.

Skal vi spare os til
fremtidens energisystem?

Indhold

Danmark skal ikke spare sig ud af klimakrisen. Vi
skal derimod investere i fremtidens intelligente
energisystem, der kan levere den nødvendige
stabile forsyning af elektricitet, komfort og varmt
brugsvand. Det bliver både det billigste og mest
effektive for forbrugerne og for samfundet. Forestillingen om, at vi alle hver især skal investere
hundredtusindvis af kroner i små energiproduktionsanlæg og renovere os ud af et grundlæggende
behov for varme er en både forkert og dyr vej at slå
ind på.
Naturligvis kan individuelle varmepumper, nye
vinduer og yderligere isolering af bygningsmassen
være nødvendige tiltag nogle steder. Det samme
kan solceller og solvarmeanlæg på tage. Andre
steder kan det dog vise sig at være, om ikke spild
af penge, så i hvert fald en fejlprioritering af de
knappe ressourcer, vi har. Dette er ikke ny raketvidenskab. Det er afdækket i Varmeplan Danmark
2010, og anbefalingerne her er fortsat det bedste
fundament for omstillingen af energisystemet,
vi har at stå på.
Erfaringer fra fjernvarmesektoren viser,
at de modeller over boligmassens energibehov, der anvendes i analyserne af
fremtidens energisystem, er for optimistiske. Dansk Fjernvarme og Grøn
Energi arbejder lige nu på at kvaliﬁcere
det faglige grundlag for vurderinger af
energibehovet i boligerne. Ændringer
i energisystemet må ikke baseres på
modelberegninger uden jordforbindelse, men på fakta om huses energiforbrug. Derfor skal vi både spare på
energien og investere i fjernvarme.
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Frit brændselsvalg bragt i spil
Idékataloget bag regeringens klimaplan bringer
frit brændselsvalg i spil som et redskab til CO2besparelser.
Læs mere side 7

NY VIDEN

Forsyningssikkerhedsafgiften
er kommet som lovforslag
Forslaget indeholder blandt andet en biomasseafgift
og en stigning i afgiften på overskudsvarme.
Læs mere side 32

PRAKSIS

Målerparken
udskiftes
Alle fjernvarmemålere i Aarhus udskiftes
i de kommende år. Projektet har krævet
grundig forberedelse og planlægning. Et
arbejde, projektleder Erik Brender har stået
i spidsen for.
Læs mere side 16
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Energikonference 2013
Kraftvarmens fremtid og omkostningseffektive energibesparelser er kernen i
årets energikonference, der afholdes den 26. september.
TEKST: Direktionskonsulent Søren Schmidt Thomsen, Dansk Fjernvarme sst@danskfjernvarme.dk

H

vad skal der ske med kraftvarmen fremover? Og hvordan
ﬁnder vi omkostningseffektive energibesparelser? De to meget
påtrængende emner bliver drøftet på
årets energikonference 26. september.
Kraftvarmen er lige nu under pres,
både centralt og decentralt, og indsatsen med at ﬁnde energibesparelser er på vej ind i et nyt stadie, hvor
der er større behov for at se på besparelsernes omkostningseffektivitet.
Begge emner bliver belyst og debatteret efter en indledning af direktør Ib
Larsen, Energistyrelsen, der giver en
status og et overblik over de omfattende analyser af energisystemet, der
for tiden gennemføres.

Kraftvarmens fremtid
Den stigende mængde vindmøllestrøm, kombineret med dyrere
brændsler og afgiftsstigninger, ændrer i øjeblikket de grundlæggende
konkurrencevilkår i det danske
elmarked. Det har stor betydning for
kraftvarmens fremtid, og der er udsigt til, at kraftvarmen skal tænkes
på en ny måde i det fremtidige energisystem. Det falder i tråd med de

Mød dit netværk
Energikonferencen er en oplagt
mulighed for at møde og udvide
dit netværk i energibranchen.
Dels deltager et stort udsnit af
energibranchen, dels skaber
konferencen og ikke mindst den
efterfølgende ølsmagning og
konferencemiddag gode muligheder for at netværke under
uformelle rammer.

omfattende analyser af energisystemet, der gennemføres i 2013, netop
med henblik på hvordan fremtidens
energisystem skal indrettes.
Hvilke teknologier skal fremmes,
og hvilke skal udfases? Hvordan opretholder vi en høj forsyningssikkerhed
og konkurrencedygtige forbrugerpriser på el og varme, samtidig med at
vi formår at omstille energisystemet
væk fra de fossile brændsler? Hvad
skal der ske efter 2018, når grundbeløbet for decentral kraftvarme bortfalder, hvis ikke der træffes beslutning
om andet? Listen af spørgsmål, der
trænger sig på, er lang, og uden at
kunne give svarene på forhånd er det

Pris og tilmelding
 Energikonferencen afholdes i Moltkes Palæ i København,
den 26. september
 Prisen for at deltage er 2.800 kr.
 Konferencemiddag på Madklubben 500 kr.
 Tilmelding på www.danskfjernvarme.dk, hvor hele programmet
også kan ﬁndes.
 Tilmeldingsfrist 13. september 2013.
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indlysende, at løsningen skal tage
vare på helheden og næppe kan baseres på små justeringer. Set fra de
decentrale kraftvarmeværkers side er
behovet for løsninger så presserende,
at det ikke er en mulighed at vente
ﬂere år på en afklaring.

Energibesparelser
Indsatsen med at ﬁnde energibesparelser har nu været i gang siden 2006.
Effekten af arbejdet er omfattende,
og alene i 2012 blev der hentet besparelser på 8,5 PJ, hvoraf el- og varmesektoren stod for godt 80 %. Det er
der nu også brug for, da en reduktion
af energiforbruget udgør en af hjørnestenene i omstillingen af energisystemet. Efterhånden som besparelserne realiseres, de velkendte ”lavest
hængende frugter” først, er der
udsigt til, at prisen på at hente ﬂere
energibesparelser kan stige. Alternativt kan der være behov for at gentænke den måde, vi ﬁnder energibesparelser på, og som med fordel kan
tænkes ind i den aftale, der skal sætte
rammerne for energibesparelser
efter 2015. Derfor sætter konferencen spotlys på, hvordan samfundet
fremover får ﬂest energibesparelser
for pengene. Er det i bygningerne,
industrien eller energisystemerne, og
hvor store er potentialerne?
Sæt dit præg på dagen
Der er afsat god tid til debat og
spørgsmål fra salen, så benyt muligheden for både at kvaliﬁcere debatten med lige netop de spørgsmål, du
har brug for at få svar på fra energipolitikerne, og blive ajourført inden
for dagens to hovedemner. 

NYHEDER

Klimaplan har fokus på
landbrug og transport
Regeringen har lanceret sin klimaplan. Den sigter primært efter at
gøre landbrug og transport grønnere, men har også et par forslag på
energiområdet. Et af dem handler om frit brændselsvalg.
TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen, fr@danskfjernvarme.dk

H

astigheden på motorvejene
skal sættes ned fra 130 til
110 kilometer i timen. Befordringsfradraget skal fjernes, og der
skal indføres roadpricing. Sådan lød
de første overskrifter, allerede dagen
før regeringen præsenterede sin klimaplan.
Mens planen overordnet skitserer
vejen mod et grønnere Danmark, rettede medierne nemlig opmærksomheden mod det tilhørende idékatalog.
Det er sat sammen af embedsmænd
fra syv ministerier og rummer 78
konkrete forslag til initiativer, der kan
sænke Danmarks CO2-udslip.
Knap var aviserne kommet i trykken, før klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) tog
afstand fra de tre punkter, der blev
nævnt i indledningen. Han understregede, at der er tale om et idékatalog,
og at det ikke bliver aktuelt at vedtage alle forslag.
Nu skal debatten og input fra organisationer og private give indtryk
af, hvilke forslag der har gang på jord.
Det hele skal munde ud i en klimalov,
som regeringen vil fremsætte i det
kommende folketingsår.

Frit brændselsvalg bragt i spil
Målet med klimaplanen er 40 procent
mindre CO2-udslip inden 2020. Det meste er fundet i energiaftalen fra marts
2012. Resten skal transportsektoren,
landbruget, bygningerne og affaldssektoren stå for.
Selvom hovedindsatsen i klimaplanen og idékataloget ligger uden for
energisektoren, er der forslag, der
har betydning for fjernvarmen. Det
gælder ikke mindst forslaget om at
indføre frit brændselsvalg for alle decentrale kraftvarmeværker. I dag har
kun 35 udvalgte barmarksværker mulighed for at opstille en 1 MW biomassekedel, mens alle andre er bundet til
naturgas.
Umiddelbart tyder det dog på, at
forslaget kan få en svær vej gennem

det politiske system. Embedsmændene bag idékataloget konkluderer
nemlig, at tiltaget ikke er relevant.
Argumentet er, at den effekt, et frit
brændselsvalg har på de faktiske CO2udledninger, neutraliseres, når der tages højde for, at et frit brændselsvalg
angiveligt vil føre til et fald i kraftvarmeproduktionen. Det vil igen føre til
en stigning i indløb af el fra udlandet.
Og det betyder, at frit brændselsvalg,
ifølge embedsmændene, ikke hjælper
i kampen for at nå Danmarks CO2-mål.
Chefkonsulent i Dansk Fjernvarme,
John Tang, mener, at den konklusion
er helt forkert.
– Den bygger på, at værkerne vil
skifte væk fra kraftvarme, hvis de får
frit brændselsvalg. Men virkeligheden
er jo, at det har de i vid udstrækning
allerede gjort. Kraftvarmeproduktionen er i dag minimal, og kraftvarmeværkerne producerer primært varme
på gaskedler. Hvis de får mulighed for
at skifte fra gaskedler til ﬂiskedler,
vil der i sagens natur være en CO2gevinst.
– Desuden fremhæves det, at den
marginale elproduktion også vil ske
på kulkraft i fremtiden. Men når forbindelserne til Norge styrkes, vil vand
overtage den funktion, vurderer John
Tang.
Dansk Fjernvarme taler derfor
fortsat for at give kraftvarmeværkerne frit valg af brændsel.
– Tvangsbindingen til naturgas er
en stopklods for omstillingen til grøn
og effektiv fjernvarme på mange af
de decentrale kraftvarmeværker. Frit
brændselsvalg vil give grønne fremskridt hurtigt og samtidig sikre ﬂeksibiliteten i det samlede energisystem.
Og det bliver afgørende i fremtiden,
siger John Tang.

Fra oliefyr til fjernvarme
Ud over forslaget om frit brændselsvalg er der også andre forslag, der
mere eller mindre direkte berører
fjernvarmen. Et af dem går ud på at

forlænge den ordning, der har givet
folk tilskud til at skifte oliefyr ud med
fjernvarme eller varmepumper. Der
ﬁndes stadig omtrent 175.000 oliefyr i
boliger uden for kollektivt forsynede
områder og cirka 25.000 oliefyr i fjernvarmeområder. 

Uddrag fra
idékataloget
Det tværministerielle idékatalog
rummer 78 konkrete forslag.
Her er et uddrag:
Energi:
 Frit brændselsvalg
 Tilskud til erstatning af oliefyr med varmepumpe eller
fjernvarme
 Mindsket refusion af elafgift i
handels- og serviceerhverv.
Transport:
 Afgiftslempelse for gas til
tung transport
 Støtte til produktion af
2. generation biobrændstoffer
 Provenuneutral reform af
afgifterne på personbiler.
Landbrug:
 Afgift på ikke-bioafgasset
husdyrgødning
 Krav om fast overdækning af
gyllebeholdere
 Tilskud til etablering af
100.000 ha energipil til brug
som brændsel.
Affald og miljø:
 Krav om udsortering af plast
i affald
 Afgift på lattergas fra
spildevand
 Afgift på lattergas fra større
forbrændingsanlæg.

Kilde: www.kebmin.dk
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Hvad ser du frem til
på landsmødet?
Tilmelding til Dansk Fjernvarmes landsmøde i Aalborg 24. og 25. oktober
er åben på www.danskfjernvarme.dk fra 1. september.
Fjernvarmen har spurgt tre selvskrevne deltagere, hvad de glæder sig mest til.
TEKST: Lone Völcker, Dansk Fjernvarme lv@danskfjernvarme.dk
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Formand Uffe Bro:
Det bliver spændende at lytte
til den politiske debat om,
hvad fjernvarmens rolle bliver
i fremtidens energisystem. Det
bliver en anden rolle, end da
kraftvarmen var drivkraften.
Spørgsmålet er, om fjernvarmen bliver mindre interessant
i politikernes øjne – eller om
den bare får en anden rolle i
fremtiden.
Jeg tror, det sidste er tilfældet – ikke mindst fordi komforten ved at have fjernvarme er så
stor, at den er svær at komme
uden om. Udfordringen for os
er at få påvirket de politiske
beslutningsprocesser, så fjernvarmen stadig er danskernes
foretrukne opvarmningsform.
Der er ingen tvivl om, at
fjernvarme har haft væsentlig
indﬂydelse på den samfundsøkonomiske udvikling herhjemme. Derfor bliver det interessant at høre, hvilke politiske
tanker der er om fjernvarmens
muligheder for at sikre vækst
og velstand i EU. Jeg ser meget
frem til at høre både ﬁnansminister Bjarne Corydon og klimakommissær Connie Hedegaard.
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Direktør Kim
Mortensen:
Jeg glæder mig til at se næsten 2.000 mennesker samlet
til landsmødet, som er det
største energipolitiske møde
herhjemme.
Indlægget om, hvordan vindmøllestrøm kan passes ind i
fjernvarmesystemet, glæder jeg
mig også meget til. Når vi får
præsenteret vindmølleindustriens synspunkter og Grøn Energis nye analyse af kapaciteten
i fjernvarmesystemet, tror jeg,
det vil stå klart, at fjernvarme
og vindmøller ikke er hinandens
modsætninger. Der kommer
mere vind, og fjernvarmenettet vil ikke blive mindre – men
sandsynligvis større for at udnytte lagringsmulighederne.
Jeg glæder mig over, at
klima- og energiministeren igen
i år har prioriteret at komme til
landsmødet. Og jeg ser meget
frem til at høre Martin Lidegaard i år, hvor ministeren må
være så langt med analyserne
af fremtidens energisystem, at
han kan komme med nogle konkrete udmeldinger.

Vicedirektør
Kamma Holm
Jonassen:
Jeg glæder mig til mit første
landsmøde som en del af
Dansk Fjernvarme, og jeg ser
frem til at møde medlemmerne
og til at få gode og konstruktive samtaler med medlemmerne og branchens parter.
Jeg synes, der er rigtig mange
spændende indlæg i programmet, så det er svært at pege
på et enkelt. I forhold til sessionerne skal jeg virkelig prioritere. Jeg ville gerne høre dem
alle tre, men vælger indlægget
om jobskabelse, fordi jeg synes,
fjernvarme har en vigtig rolle i
forhold til fremtidens beskæftigelse. Både når det gælder
udbygningen af fjernvarmen
herhjemme og i forhold til eksport af fjernvarmeteknologi. Alt
er
sammen job, der
e
øger den grønne
omstilling.
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Det

næste
træk er altid
det vigtigste

“At være aktør på det globale energimarked kan
sammenlignes med at spille skak mod en supercomputer, der
aldrig sover. Derfor overvåger vi alle vores markeder døgnet
rundt, og vi er altid parate til at foretage et fordelagtigt træk,
når muligheden opstår. Det kræver både erfaring og overblik
at undgå at blive skakmat. Derfor lader vi altid de skarpeste
hjerner foretage de vigtigste træk.”

Kontakt Produktion & Balance

Jørgen Holm Westergaard, adm. direktør i Energi Danmark

+45 87 44 67 80
pba@energidanmark.dk

pba@energidanmark.dk
www.energidanmark.dk
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Infomøder om VE til proces
Energistyrelsen afholder
informationsmøder den
30. oktober i København og
den 31. oktober i Aarhus om
støtteordningen ”VE til proces”, som med 3,75 mia. kr.
skal omlægge industriens
procesenergiforbrug til VE.
Puljen ”VE til proces”
er fordelt med 250 mio. i år
og derefter 500 mio. kr. om
året fra 2014 - 2020.
Støtten bliver givet som
anlægstilskud ved konvertering til VE, fjernvarme,
energieffektivisering,
kraftvarme-/varmeværker,
som omstiller til biomasse
og leverer procesvarme.
Fyringsrunde i
Dong Energy
Op mod 400 ansatte hos
energiselskabet Dong
Energy står til at miste jobbet som et led i selskabets
2020-plan. Varslet om en
fyringsrunde kom i forbindelse med præsentationen
af halvårsregnskabet, hvor
Dong Energy kunne vise en
fremgang i indtjeningen på
18 % i forhold til 1. halvår
2012. Aktionen ventes at
reducere omkostningerne
med 300 mio. kr. Afskedigelserne kommer mindre
end et år efter den seneste
fyringsrunde, hvor godt
300 mistede jobbet.
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7.N på Biersted Skole i Aabybro vandt 3.000 kroner
til klassekassen, der skal bruges til en tur til
oplevelsescentret på Als. Klassens naturfagslærer
var begejstret for undervisningsmaterialet.
TEKST: Adm. medarbejder Helle Engholm, FIF Marketing he@ﬁf-marketing.dk
FOTO: Flemming Dahl Jensen, Aabybro Posten

Stigende energiforbrug
Det faktiske energiforbrug
steg 5,6 % i 1. kvartal 2013
i forhold til sidste år. Korrigeret for brændselsforbrug
ved udenrigshandel med el
steg energiforbruget med
2,4 %. Det oplyser Energistyrelsen.
Forbruget af olie faldt
5,5 %, mens forbruget af
naturgas og kul steg med
henholdsvis 8,8 % og 30,7
%. Den store stigning i
forbruget af kul skal ses på
baggrund af et fald i vindkraftproduktionen, der var
med til at holde det samlede forbrug af VE lavt.

Fjernvarmeskolen
sikrede turen til U

I

konkurrence med andre skoler
landet over blev 7. -klassen på
Biersted Skole suveræn vinder i
Fjernvarmeskolens spil om Frøken
Frys og Varmemester Vagn. Glæden
over førstepladsen var stor, og de
3.000 kroner skal bruges på en tur til
oplevelsesparken Universe.
– Det ligger jo ligefor, når man er
en naturfagsklasse, siger naturfagslærer Eva Damgaard.
I spillet skal eleverne holde liv i et
varmeværk og sørge for, at Frk. Frys
har varme i sit hus, og de skal hjælpe
Varmemester Vagn med at holde
fjernvarmevandet varmt, uden at
det går ud over C02-regnskabet. Eleverne skal i spillet tænke over, om de
skal fyre med biomasse eller fossile
brændsler, så jo bedre baggrundsviden om emnet – jo højere score.

Gennemført til mindste detalje
Klassens naturfagslærer Eva Damgaard var meget begejstret for indholdet på fjernvarmeskolen.dk.
– Materialet er bygget op som
projektundervisning, hvor eleverne

skal arbejde med op til ti forskellige
opgaver og forberede en fremlæggelse for hinanden. Min oplevelse
er, at materialet og hjemmesiden
er gennemført ned til den mindste
detalje.
– Eleverne har været dybt optaget af materialet og har lært en del
om fjernvarme og forskellige brændselstyper. De er også blevet mere
bevidste om, hvordan vi får varme i
huset, og hvorfor og hvordan vi skal
spare på det varme vand. Jeg kan
varmt anbefale andre at arbejde
med hjemmesiden, siger Eva Damgaard.

Fjernvarmeskolen.dk – et gratis
undervisningsmateriale
Fjernvarmeskolen.dk er udviklet
af FIF Marketing i samarbejde med
Dansk Fjernvarme. Fjernvarmeskolen.dk tilbydes skolerne som et gratis
onlineundervisningsmateriale og
henvender sig indtil videre til folkeskolernes udskolingsklasser i fysik/
kemi, biologi og geograﬁ eller som et
tværfagligt projekt. Siden hjemme-

Fjernvarmeskolen
Fjernvarmeskolen.dk henvender sig til folkeskolens
7.-9.-klasser og indeholder bl.a.:
 Introﬁlm med rapsang
 Opgaver og grundtekster
 Materialekasse til hvert emne med artikler,
billeder, illustrationer og ﬁlmklip
ip
 Quiz, spil og konkurrence.
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.dk
niverse
sidens start for 1,5 år siden har omkring
60 klasser beskæftiget sig med onlinematerialet.

Spred rygtet lokalt
FIF Marketing annoncerer løbende i
lærernes fagblade. Men selvom materialet er gratis, er fjernvarme fortsat
i hård konkurrence om at nå ud til
eleverne. Derfor vil FIF Marketing
gerne have varmeværkernes hjælp til
at sprede rygtet om materialet til de
lokale skoler. Nogle værker har jævnligt
skoleklasser på rundvisning, og her vil
det være oplagt at henvise til fjernvarmeskolen.dk. Der er udviklet plakater
og foldere til samme formål, der kan
rekvireres hos FIF Marketing. 

En check på 3.000 kr. ﬁk smilet frem hos eleverne 7. klasses naturfagslinje
på Biersted Skole i Aabybro, der nu ved en masse om energi og fjernvarme.

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
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Principiel afgørelse
giver rygstød til
grøn fjernvarme
Naturgas Fyns klage over et projekt med konvertering fra gas til fjernvarme i
Holmstrup ved Odense blev afvist på alle punkter af Energiklagenævnet.
TEKST: Pressechef Torben Sørensen, Dansk Fjernvarme tos@danskfjernvarme.dk

A

fvist på alle punkter.
Sådan lyder Energiklagenævnets afgørelse på Naturgas Fyns klage over Fjernvarme Fyns
planer om at tilbyde fjernvarme til 85
husstande i Holmstrup ved Odense.
Gasselskabet ﬁk ikke medhold i et
eneste klagepunkt. Hverken omkring
opgørelsen af det samlede varmebehov, omkring forudsætningerne for
de samfundsøkonomiske beregninger
eller for den sags skyld i anklagen
om, at kommunerne generelt ukritisk
lægger fjernvarmeselskabernes beregninger til grund for afgørelserne af
politiske hensyn.
– Afgørelsen fra Energiklagenævnet er principiel, fordi den slår fast, at
fjernvarmeselskabernes beregninger
er både korrekte og lødige, vurderer
Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen.
Han undrer sig især over, at Naturgas Fyn direkte beskylder kommunerne for generelt at behandle
projektforslag fra fjernvarmeværker
ukritisk og ud fra politiske hensyn.
– Det er jo en meget grov beskyldning, som jeg mener er helt, helt hen i
vejret. Kommunerne arbejder meget
professionelt med deres sagsbehandling, siger Kim Mortensen.

85 ejendomme kan konverteres
Sagen begyndte i april 2012, da Fjernvarme Fyn ved hjælp af et projektforslag bad om Odense Kommunes
tilladelse til at konvertere 85 ejendomme i Holmstrup fra naturgas til
fjernvarme.
Projektet kræver en 1.000 meter
lang transmissionsledning, en forstærkning af en 400 meter lang eksisterende ledning og etablering af et
distributionsnet i Holmstrup. Den 15.
12
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august 2012 sendte byrådet forslaget
i høring hos de berørte parter i ﬁre
uger.
I mellemtiden offentliggjorde Energistyrelsen imidlertid nye forudsætninger for at udregne samfundsøkonomi. Derfor bad Odense Kommune
Fjernvarme Fyn om at lave et nyt projektforslag med opdaterede beregninger. Det ﬁk kommunen i oktober 2012,
og så blev projektforslaget sendt i
høring. Det ﬁk Naturgas Fyn på banen.

Tvist om samfundsøkonomi
Centralt i tvisten står samfundsøkonomien. Fjernvarme Fyn havde
beregnet, at projektet ville få et samfundsøkonomisk overskud på 2,4 mio.
kr. Naturgas Fyn derimod regnede
sig frem til, at projektet ville give et
samfundsøkonomisk underskud på
2,7 mio. kr.
Gasselskabet mente desuden, at
fjernvarmeforsyningens beregninger
var alt for følsomme over for udsving
i varmeforbruget. Hvis ejendommene
bruger mindre varme end forventet,
vil det nemlig forskubbe samfundsøkonomien i negativ retning.
Endelig anklagede naturgasselskabet de danske kommuner for i
almindelighed at tilslutte sig fjernvarmeværkernes beregninger mere
eller mindre ukritisk – motiveret af
politiske hensyn.
Fjernvarme Fyn fastholdt, at selskabets samfundsøkonomiske beregninger er robuste, at det vurderede
varmeforbrug er realistisk, og at kommunen altid tager kritisk og seriøst
stilling til de projektforslag, fjernvarmen bringer på banen.
Energiklagenævnets afgørelse var
fuldkommen utvetydig: Naturgasselskabets klager blev alle afvist.

Arbejdet kan gå i gang
Paradoksalt nok er Naturgas Fyn
ejet af otte fynske kommuner. Det er
de samme kommuner, gasselskabet
beskylder for usaglig og politisk påvirket sagsbehandling. Odense Kommune er tilmed den største aktionær i
Naturgas Fyn.
Dansk Fjernvarmes direktør, Kim
Mortensen, glæder sig på branchens –
og Holmstrup-borgernes – vegne over
ankenævnets afgørelse.
– Sagen er fuldstændig klar: Klagen har været uberettiget og har blot
ført til, at forbrugerne ikke har kunnet få billigere og grønnere varme før
nu. Det er ærgerligt for forbrugerne,
men også for samfundet og miljøet.
Forhåbentlig betyder afgørelsen, at
striben af indsigelser og klager fra
gasselskaberne mod fjernvarmeprojekter stilner af, siger Kim Mortensen.
Fjernvarme Fyn kan nu gå i gang
med at grave ledningsnet ned til
området og tilkoble de 85 boliger. Et
overvejende ﬂertal af boligejerne har
allerede sagt ja til Fjernvarme Fyn,
som kan sikre dem billigere og grønnere varme, inden fyringssæsonen
sætter ind. 

Læs hele afgørelsen
Afgørelsen i sagen fra Fyn kan
ﬁndes i sin helhed på Energiklagenævnets hjemmeside.
http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/Avarmeforsyning/2013_1021-13-46.
pdf

Handler du gassen på
den billigste børs?
– det gør vi !
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Vælger du altid den billigste børs?
Kontakt HMN Gashandel på 62 25 99 20.
Det er den lige vej til en god forretning.
Vi leverer naturgas til hele Danmark . Har mange års erfaring på naturgasmarkedet
Handler dagligt på de internationale gasmarkeder . Er Danmarks største gasselskab

www.gashandel.dk
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Priskonkurrence viser,
hvordan der kan spares energi
til det varme brugsvand
Kontorbygninger har et stort energispild til at opvarme brugsvand
ved håndvaske. Vinder af Fjernvarmeprisen 2012 Bjarne Dalgaard fra
Bygningsstyrelsen udskrev en priskonkurrence om netop dette problem.
TEKST: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Dansk Fjernvarme
tos@danskfjernvarme.dk

D

er er masser af energi, der kan
spares i de danske bygninger.
Det har teknisk konsulent
Bjarne Dalgaard fra Bygningsstyrelsen bevist. Men på et område jagter
han fortsat gyldne løsninger, nemlig
på området for varmt brugsvand i
kontorbygninger.
Ved hjælp af et traﬁklyssystem har
Bjarne Dalgaard i samarbejde med
Hofor skabt enorme energibesparelser på opvarmningen i selv virkelig
gamle bygninger som Amalienborg og
Christiansborg. For det succesfulde
arbejde modtog Bjarne Dalgaard
Fjernvarmeprisen 2012 af Dansk
Fjernvarme.

Kæmpe besparelsespotentiale
Men stadig er det muligt at spare
endnu mere. Blandt andet på det relativt store energiforbrug, der går til
at holde det varme brugsvand varmt
i tekøkkener og toiletter i kontorbyg-

Teknisk konsulent
fra Bygningsstyrelsen
Bjarne Dalgaard (th) ﬁk
i 2012 Fjernvarmeprisen
for sin indsats med at
energieffektivisere
statens bygninger. Pengene, der fulgte med,
valgte han at bruge til at
udskrive en priskonkurrence om, hvordan der
kan skæres i det enorme
energispild til varmt
brugsvand i kontorbygninger. Konkurrencen
blev vundet af ingeniør
Flemming Schrøder (tv)
fra Alectia.
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ninger. Forbruget er ganske lille, og
derfor er spildet i lange rørføringer
stort, fordi vandet skal være varmt 24
timer i døgnet. Faktisk er der i netop
kontorbygninger et energispild, som
kan være helt op til 90 procent på
netop det varme brugsvand.
Derfor udskrev Bjarne Dalgaard en
priskonkurrence om netop energispildet til varmt vand i kontorbygninger,
efter at han havde modtaget Fjernvarmeprisen 2012.
Priskonkurrencen blev vundet af
teknikumingeniør Flemming Schrøder, Alectia.
Vinderprojektet handler om ikoner
til formidling af det store energispild
i varmtvandssystemet og endvidere
om beregninger af energispildets størrelse. Konkret går projektet også ud på
at indsætte et varmtvandsskab, som
via en lille varmepumpe køler rumluft
og dermed bruger det til at opvarme
brugsvandet.

Bruges et kvarter hver dag
Kontorbygninger er sjældent i brug
mere end halvdelen af døgnet på
hverdage. Men alligevel bruges der
energi på at varme brugsvand til
håndvaskene alle døgnets 24 timer
året rundt. Det varme vand bruges
kun i omkring en procent af døgnets
24 timer.
I almindelige boliger udgør energien til varmt brugsvand op mod 30
procent. I kontorbygninger er forbruget af varmt brugsvand betydeligt
mindre, men alligevel bruges der
energi døgnet rundt på at holde vandet varmt. Energispildet er dermed
større.
Alectias prisvindende projektide
blev belønnet med 25.000 kroner.
Virksomheden overvejer nu, hvordan
disse penge eventuelt kan anvendes
til at udvikle på ideen i praksis. 

Hvor er vi? Københavns Lufthavn i Kastrup, CPH, der i 1925
blev grundlagt som en af verdens første civile lufthavne. I
dag har 60 ﬂyselskaber ruter
til 140 destinationer. CPH
blev i 2011 kåret som Europas
mest effektive lufthavn og
Nordeuropas bedste. Samme
år satte passagertallet rekord
med 22.725.517 rejsende. Lufthavnen dækker et areal på 12,4
km2. Der er 500 butikker, og
stedet er arbejdsplads for ﬂere
end 22.000 mennesker.

gruppe butikker og tankstationer uden for lufthavnen.
Det største afregningspunkt
Hvor meget varme bruger Kø- omfatter terminaler, hangabenhavns Lufthavn, Kastrup? rer, fællesarealer, kontorer,
Sidste år købte lufthavnen
bagagehåndtering m.v. Herfra
229.000 GJ. Heraf blev 125.000 fordeles varmen, og der er
GJ solgt videre til lufthavnens vekslere og forbrugsmålere
mange forretninger.
ﬂere steder. Nogle butikker
og restauranter har egen forHvordan fungerer varmesybrugsmåler, men mange er så
stemet? Der er tre afregnings- små, at afregning sker efter
punkter, hvor varmen kommer arealfordelingsprincip. Op
ind. Hilton-hotellet har sit
imod 500.000 etagemeter er
eget, og det samme har en
opvarmet med fjernvarme.

Hvem leverer varmen? Tårnby
Forsyning.

TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen
FOTO: Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S

KØBENHAVNS
LUFTHAVN, KASTRUP

er der fjernvarme

også her

Fordelen ved fjernvarme?
Primært prisen. Det er desuden en fordel med et vandbåret system. Hvis der opstår
en læk, er det blot varmt vand,
der ryger ud – ikke olie eller
ammoniak. Lufthavnen har
desuden et tæt samarbejde
med Tårnby Forsyning, som

Hvor længe har Københavns
Lufthavn, Kastrup, haft
fjernvarme? I hvert fald siden
50’erne, hvor terminal 2 blev
bygget.

Største udfordring ved
varme? Ledningsnettet under
lufthavnen er af ældre dato.
Det betyder, at det ikke er
usædvanligt med brud på underjordiske ledninger, der er
svære at komme til. En anden
udfordring er, at lufthavnen
om- og udbygger i et voldsomt
tempo. Når der bygges, skal
infrastrukturen samtidig virke
døgnet rundt, men indimel-

står for lufthavnens energispareindsats.

Kilde: Afdelingsleder Hans Andersen, Asset Management Utilities, Københavns
Lufthavne A/S.

Selskabet bag lufthavnen i Kastrup ejer også den mindre lufthavn i Roskilde og lyder derfor
navnet Københavns Lufthavne
A/S.

Bonusinformation:
I november 2012 opstod et brud
på en hovedledning, og det var
nødvendigt at lukke for varmen
og skrue ventilationsanlæggene
helt ned i 5-6 timer en nat. Den
tekniske stab var nervøs for, om
kulden ville blive et problem. Det
gik lige modsat. Den stillestående luft øgede temperaturen
og det gav problemer for butikker, der sælger fødevarer.

Hvilken særlig betydning har
varme netop her? Indeklima er
et konkurrenceparameter for
lufthavne. Folk skal have det
rart. Derudover er varme afgørende i forbindelse med klargøring af ﬂy. De må ikke bruge
deres hjælpemotorer, mens de
er parkerede, og derfor sørger
fjernvarme for, at passagererne
ikke kommer ud i en iskold ﬂyvemaskine.

lem er det nødvendigt at lukke
for varmen. Det giver udfordringer at få det planlagt uden at
genere driften.

PRAKSIS

Nye målere
til hele Aarhus
Aarhus skifter samtlige sine 53.000 fjernvarmemålere ud.
En kæmpe opgave, der kræver grundig planlægning.
Resultatet bliver masser af brugbare data og løsninger
på ﬂere af hverdagens udfordringer.
TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen, fr@danskfjernvarme.dk
FOTO: Jesper Voldgaard
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vs-montør Thomas Lykke har parkeret
varevognen foran en villa på Lindevej
i den sydlige Aarhus-bydel, Viby. Han
trækker skydedøren til side, ﬁnder værktøjskassen frem og banker kort efter på hoveddøren.
Indenfor venter en opgave, der langtfra er
den eneste af sin art for Thomas Lykke i disse år.
Sammen med 13 kolleger udskifter han fjernvarmemålere for AffaldVarme Aarhus.

Forældet målerpark
Der er ﬂere grunde til, at alle fjernvarmemålere i
landets næststørste by skiftes ud. Det fortæller
projektleder Erik Brender, der står i spidsen for
arbejdet.
– En tredjedel af målerne skal under alle omstændigheder skiftes i løbet af få år på grund af
alder. I den tid, det ville tage at skifte dem, ville
endnu en tredjedel nærme sig pensionsalderen.
Det var en stort set forældet målerpark, vi stod
med.
Derfor var det værd at se på alle målere samlet, og det begyndte AffaldVarme Aarhus på for
ﬁre år siden.
– Vi var desuden ikke ret langt fremme, når
det gælder brug af IT. Vi havde eksempelvis
manuelle papirsedler til at styre målerudskiftning. Vore kunder ﬁk ”syn for sagen” en gang
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om året. Så projektet er også indirekte en opdatering af vores brug af edb generelt, tilføjer
Erik Brender.
Det giver ikke nogen nævneværdig økonomisk besparelse udelukkende at skifte fra
manuel til elektronisk aﬂæsning. Snarere tværtimod. Det giver dog bedre data.
– Men når vi tager lækageovervågning med
i beregningen, kan vi lave en business case,
der viser, at investeringen tjenes hjem over en
årrække. Vi får desuden en masse data, som
er svære at værdisætte. Der vil komme gevinster, vi end ikke kan forudse endnu, mener
Erik Brender.

Behov i fokus
Funktionsbestemt udbud har været et grundprincip i AffaldVarme Aarhus’ tilgang til at udskifte målerne.
– Frem for at leverandørerne fortæller os,
hvad vi kan få, har vi deﬁneret de funktioner, vi
har brug for, og designet vores udbud efter det.
Så må målerleverandørerne fortælle os, hvordan de bedst kan løse opgaven og til hvilken
pris, fortæller Erik Brender.
Med den strategi sætter fjernvarmeværket
sine behov i centrum i stedet for at vælge en
vare fra kataloget.

PRAKSIS
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Den strategi kræver, at behovene klart identiﬁceres og prioriteres – samtidig med at man ikke
kammer over og beder om alverdens data, man
efterfølgende ikke får brugt.
Erik Brender startede processen med en
grundig snak med ledelsen. Derefter blev store
dele af organisationen inddraget for at opfange
alle de idéer og behov for data, de enkelte ansatte sad med.
– Det var en tur op i helikopteren og se det
hele med friske øjne. Målerne er bare et værktøj. Det interessante er, hvad man kan få ud af
dem, og det var dét, vi skulle have indkredset,
fastslår han og fortsætter:
– For mit vedkommende har det drejet sig om
dialog, dialog og mere dialog. Alle steder har jeg
spurgt folk: "Hvilke data kunne du tænke dig, at
målerne skal levere – og hvad skal du bruge det
til?", fortæller Erik Brender.

Hverdagens udfordringer
Den grundige proces udmøntede sig i en række
funktionskrav, der endte i udbudsmaterialet.
Blandt kravene er, at målerne skal aﬂæses en
gang per time, og at hele målerparkens data er
hentet mindst en gang i døgnet – dog undtaget
målere, der melder fejl.

Der er kroner i kobberet
 De 53.000 gamle fjernvarmemålere skal opbevares i et år,
før de må skrottes. Det sikrer, at AffaldVarme Aarhus kan
tjekke dem, hvis der opstår usikkerhed om forbruget i en
husstand.
 Hvis der er mistanke om fejl eller forsøg på snyd med måleren, sendes den til nærmere undersøgelse.
 Når målerne skrottes, skilles de ad først. Det arbejde kan
godt betale sig, fordi der er en del kobber i fjernvarmemålere, og det kan sælges.
 AffaldVarme Aarhus regner med et overskud på 300.000 kr.
på den måde.
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Et andet krav er, at måleren skal kunne svare
inden for to minutter, så man kan foretage en
”straks-aﬂæsning” af den.
– Det er værdifuldt, når kunder ringer og klager over manglende varme. Så kan vi med det
samme se målerens data, og dermed kan situationen måske opklares over telefon.
På den måde er målerudskiftningen en
chance for at løse en række af hverdagens udfordringer. De nye målere giver således også en
mere korrekt afregning. De gamle målere var
nemlig ikke altid dimensioneret korrekt, hvilket
kunne give upræcise målinger. Dette var specielt for erhvervskunder.
I overskrifter skal de nye målere levere data om:
 Energiforbrug
 Temperaturer
 Kubikmeter
 Liter per time (i visse tilfælde)
 Her og nu-temperaturer
 Fejl
 Lækager (en gang i døgnet)
 Sprængning/brud (inden for to minutter).
Disse krav styrede udbudsmaterialet, og så
måtte leverandørerne komme med bud på at
opfylde dem bedst og billigst. Der var til gengæld kun ganske få faktuelle krav:
 Der skal være en antenne i alle målere
 Målerne skal kunne snakke med de edbsystemer, AffaldVarme Aarhus bruger til
datahåndtering (alternativt skulle en løsning
være en del af udbuddet)
 Der skal medregnes nogle få komponenter,
som vvs’erne erfaringsmæssigt ved, at de typisk skal bruge, når målere skal skiftes ud.
Erik Brender erkender, at der ingen garanti er
for, at han ikke om få år sidder og ærgrer sig
over et eller andet, AffaldVarme Aarhus ikke ﬁk
med i kravspeciﬁkationerne.
– Sådan er vilkårene. Så må vi se på, om der
er funktioner, vi kan tilkøbe, hvis behovet er
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stort nok. Vi mener selv, at vi har tænkt os rigtig
godt om, inden vi gik i gang.
Målerudskiftningen er delt op i to udbudsrunder med cirka halvdelen af målerne i hver.
Kamstrup vandt den første runde, der igen er
delt i to. Første del gennemføres nu, mens anden del er udformet som en option, der udløses,
hvis alt går vel. Derpå sættes gang i anden udbudsrunde, hvor alle kan byde ind på ny.

Virkeligheden tager over
Da planlægningen og forarbejdet var overstået,
tog virkeligheden over. Så viser det sig, som Erik
Brender tørt konstaterer, at ingen plan kan tage
højde for alt.
– Der opstår dag til dag-udfordringer. Det er
der simpelt hen ikke andet at gøre ved end at
tage dem hen ad vejen. Det er umuligt at forudse alle tænkelige situationer.
Som et eksempel nævner han plumptråd og
omløbsringe. To små, men ikke desto mindre
nødvendige stykker isenkram, der bruges, hver
gang en måler skiftes. Men skal de leveres af
AffaldVarme Aarhus – eller er de omfattet af
udbuddet, så de skal leveres af hovedleverandøren? Det stod uklart. Og selvom det ligner
en detalje, skal spørgsmålet afgøres. Desuden
løber omkostningen alligevel op, når der er tale
om tusindvis af installationer. Løsningen blev,
at AffaldVarme Aarhus køber, og beløbet udlignes med hovedleverandøren.
Derudover opstår et væld af situationer. Fysiske forhold, der gør det svært eller umuligt at
udskifte måleren, er en af de mest almindelige.
Nogle bygger reoler eller skabe op foran måleren, andre huse er så fyldt med rod, at vvs’erne
må rydde op først. I andre tilfælde er huset ved
at blive solgt, eller ejerne står midt i en skilsmisse. Alt sammen noget, Erik Brender bliver
involveret i.
Og så er der klagesagerne, der ifølge projektlederen også er umulige at undgå.
– Vi har på nuværende tidspunkt udskiftet
omkring 7.000 målere og har fået knap 80 klager,

hvilket svarer til godt én procent. Det betragter
jeg som tilfredsstillende, fastslår han.
– Jeg har sat mig det mål, at jeg personligt vil
tale med alle, der har noget at klage over. Når vi
får talt om tingene, viser det sig ofte, at det er
let at løse i mindelighed.

VVS-montør,
Thomas Lykke
arbejder hver dag
med at skifte fjernvarmemålere i
Aarhus. En af dem,
der har fået ny måler er Magdalene
Rasmussen på Lindevej den sydlige
bydel, Viby.

Mange besøg venter
I villaen på Lindevej har Thomas Lykke fået
afmonteret den gamle måler. Siddende på hug
arbejder han med at tilpasse rørene under bryggersbordet, så den nye måler kan monteres.
Selvom pladsen er en smule trang, hører dette
hus til en af de nemmere opgaver.
Dem håber vvs-montøren på mange af endnu.
For da han forlader Lindevej, venter mange aarhusianske boliger og erhvervsejendomme stadig
på at få en ny fjernvarmemåler. 

Det var en tur op
i helikopteren og
se det hele med friske
øjne. Målerne er bare et
værktøj. Det interessante er, hvad man kan
få ud af dem, og det
var dét, vi skulle
have indkredset.
Erik Brender, projektleder
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Stor fynsk energiskov
spirer frem
Fjernvarme Fyn er involveret i Odense Kommunes største
skovprojekt. 50.000 hurtigvoksende poppeltræer danner
fortrop for den egentlige skov – senere bruger Fjernvarme
Fyn dem til produktion af CO2-neutral energi.
TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
FOTO: Nils Lund Pedersen

M

arklandskabet lige vest for Odense
bugter sig i blide strøg. Og det er endnu
ikke til at se det, hvis man ikke lige ved
det – men i de kommende år vil landskabet netop
her ændre sig markant. En skov vil vokse op og
blive Odense Kommunes største.
Den får navnet Elmelund Skov, og som en
forløber for den egentlige skov er der nu plantet
50.000 poppeltræer. Det har Fjernvarme Fyn betalt for mod senere at kunne udnytte træﬂisen
som brændsel. Poppeltræerne vokser med op til
to meter om året, så allerede om få år kan træﬂisen udnyttes til varmeproduktion.
– Vi må sige, at vi kom med i projektet fem
minutter over tolv, fortæller Fjernvarme Fyns
direktør, Jan Strømvig, og fortsætter:
– Vi blev opmærksomme på, at der var et
kæmpe skovrejsningsprojekt på vej i Odense

Kommune. Projektet handler primært om at sikre
rent drikkevand, og kommunen har, sammen
med VandCenter Syd, købt jord op til formålet
igennem mange år. Vi tænkte på, om de mon
havde tænkt energi ind i det, og tog kontakt til
kommunen og Naturstyrelsen Fyn. Det viste sig,
at det havde de ikke – men vi gik i dialog, og hurtigt kunne alle se perspektiver i det.

Landsmødet gav idéen
Jan Strømvig fortæller, at selskabets interesse
i energiskov er vokset frem i forbindelse med
Dansk Fjernvarmes seneste to landsmøder og
forårets regionalmøde, der alle har berørt emnet. Især KU-professor Claus Felbys indlæg ved
sidste års landsmøde i København viste sig at
blive Fjernvarme Fyns indgang til både ideer,
konkret viden og kontakter blandt fagfolk.
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– Vi har for nylig overtaget det ﬂisfyrede varmeværk, der forsynede
den nu lukkede Dalum Papirfabrik.
Desuden kan vi brænde ﬂis af i både
affaldsforbrændingen på Fynsværket
og i Fynsværkets blok 8. Så biomasse
har en fremtid hos os, og alle forventer, at der kommer pres på biomassemarkedet i fremtiden. Derfor er vi
interesserede i projekter, hvor vi selv
kan gøre noget, siger Jan Strømvig.
Kort efter landsmødet i slutningen
af oktober tog Fjernvarme Fyn derfor
kontakt til kommunen og Naturstyrelsen Fyn. Og nu – mindre end et år
senere – er poppelskoven plantet.
– Så vi må sige, at det er gået ret
stærkt, i forhold til hvor længe vi ofte
arbejder med andre projekter i denne
branche, konstaterer Jan Strømvig.

En fordel for skoven
På trods af, at skovrejsningsprojektet
var langt fremme, da Fjernvarme Fyn
kom ind i billedet, tog Odense Kommune og Naturstyrelsen Fyn godt
imod initiativet. Parterne blev enige
om, at Fjernvarme Fyn skulle ﬁnansiere 50.000 poppeltræer og pasningen af dem i deres første to leveår.

Vi spiller en
aktiv rolle i at
fremme skovrejsning.
Det kobler fjernvarmen sammen med
noget særdeles positivt og grønt.
Jan Strømvig, direktør

Poppelskoven plantes som det, der
i skovverdenen kaldes for forkultur.
Det vil sige, at den skal agere forløber for den egentlige skov. Poplerne
vokser nemlig så hurtigt op, at de kan
skærme for de sarte skud, der senere
skal blive til træer i den ”rigtige” skov,
så de kan vokse sig stærke og sunde
under mere beskyttede forhold.
Poppeltræerne er altså en fordel for
skovens vækst, og projektet med at
benytte forkultur i Elmelund Skov
bliver det hidtil største i forbindelse
med skovrejsning i Danmark.
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Odense Kommune er også godt tilfreds, fortæller Jan Strømvig.
– Kommunen er meget tilfreds
med, at skovrejsningen kommer hurtigere i gang, end der ellers var udsigt
til. Odense Kommune har afsat en
million kroner om året til skovrejsning og andre rekreative projekter.
Da disse midler aktuelt er opbrugt,
tilbød Fjernvarme Fyn at investere i
forkultur til skoven, der betød, at projektet kunne komme hurtigt i gang.
Poplerne vokser op til to meter om
året, og det betyder, at Elmelund Skov
hurtigt kommer til at ligne ”rigtig
skov”, som borgerne kan tage i brug.

Grøn varme og grønt image
Når Fjernvarme Fyn melder sig på banen i et skovprojekt, er det naturligvis
især, fordi varmeforsyningen selv ser
store gevinster ved det.
Poppelskoven får en levetid på op
til 20 år, indtil den rigtige skov er vokset op. I den periode høstes poplerne
to gange, inden de til sidst fjernes endeligt. Træﬂisen får Fjernvarme Fyn.
– Vi tror på, at der også om 10-20 år
er brug for ﬂis. Selv hvis vi regner med
uændrede træﬂispriser – og det er nok
defensivt – får vi en god forrentning af
vores investering. Mindst 3-4 procent.
Desuden er vi med til at dyrke vores
eget brændsel, og selvom det, vi får
ud af poppeltræerne i Elmelund Skov,
kun dækker 1.100 husstandes varmeforbrug i et år, kan det være startskuddet til, at vi går med i lignende
projekter, fortæller Jan Strømvig.
Han tilføjer, at Elmelund Skov også
sagtens kan blive Fjernvarme Fyns
indgang til at involvere sig i andre
typer af projekter, der handler om
energiafgrøder.
Endelig fremhæver han de imagemæssige fordele ved projektet.
– Vi spiller en aktiv rolle i at fremme
skovrejsning. Det kobler fjernvarmen
sammen med noget særdeles positivt
og grønt, og det sender et rigtig godt
signal om, at fjernvarmen er en grøn
forsyningsform, der samtidig tager
et samfundsansvar og spiller positivt
med i lokalområdets udvikling.
Energi med per automatik
Jan Strømvig håber, at Fjernvarme
Fyns initiativ baner vej for, at energiformål altid er en del af projekterne,

når der rundt om i landet planlægges
nye skove.
– Det her projekt i Odense var ikke
blevet gennemført på denne måde,
hvis vi ikke havde taget initiativ. Det
var egentlig lidt overraskende for
os, at energiproduktion ikke som udgangspunkt var tænkt ind – men det
er godt, at det trods alt kom med.
Fjernvarme Fyns direktør håber,
at skovdyrkerne fremadrettet er opmærksomme på den mulighed, der er
i at gøre energiproduktion til en del
af skovrejsning. Varmeværkerne kan
også tage initiativ, som Fjernvarme
Fyn har gjort. Men det er ikke altid,
det ligger lige for.
– En del værker bruger jo naturgas
og må derfor alligevel ikke brænde
træﬂisen. Så deres incitament til at
interessere sig for skovrejsning er
naturligvis begrænset. Så i virkeligheden synes jeg nok, at der burde
være nogle andre i systemet, der
hæver sig op i helikopteren og husker
at få energiproduktion ind i skovplanerne, siger Jan Strømvig
Han noterer sig dog, at fjernvarmesektoren har en potentiel rolle at
spille.
– Skovdyrkerne har ikke samme
interesse i at stå for en sådan investering, som vi her har taget. De ved ikke,
hvad de kan få for ﬂisen om mange
år, og det gør investeringen usikker.
Men der er vi jo som fjernvarmeværk
en sikker aftager og kan derfor bedre
tage sådan en investering.

Mere fynsk skov på vej
Elmelund Skovs første fase strækker
sig over 31 hektar. Næste fase dækker
yderligere 100 hektar, og Jan Strømvig
tøver ikke med at melde Fjernvarme
Fyn klar til start, når det projekt går
i gang.
– Vi tror på, at de næste 100 hektar
kommer med, og vi vil overveje at se
efter, om der kommer muligheder
andre steder. Konkret er der andre
skovrejsningsprojekter i Odense Kommune i fremtiden. Der er rigtig meget
mere på vej – der er planlagt op imod
1.500 hektar ny skov over en længere
årrække i Odense Kommunens plan
om skovrejsning. Det er noget, der
kommer til at tage rigtig mange år
– men forhåbentlig er der nu sået et
frø, der gør, at vi er med hver gang. 
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Elmelund Skov
 Skoven bliver på 360 ha og dermed Odense Kommunes største skov.
 Den kommer til at ligge vest for Odense omkring Elmelund landsby og lige op til bygrænsen.
 Elmelund Skov skal skabe et unikt bynært, rekreativt skov- og naturområde, der kan give mange forskellige oplevelser til borgerne – samtidig med at grundvandet under skoven beskyttes. Grundvandet i området skal i fremtiden levere op mod ⅓ af drikkevandet til Odenses borgere.
 Naturstyrelsen og Odense Kommune planlægger, etablerer og driver skoven.
 I efteråret påbegyndes arbejdet med at anlægge stier, og fra januar 2014 vil der være fri færdsel i skoven.
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MIN DAG
Per Jacobsen
49 ÅR · VARMEMESTER · BREDEBRO VARMEVÆRK · 10 ÅR I STILLINGEN
TEKST: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
FOTO: Flemming Linnebjerg Rasmussen

Det første, jeg gør, når jeg møder om morgenen, er
at tjekke priserne på elmarkedet og gasmarkedet.
Klokken ni skal vi være klar til at melde ind på regulerkraftmarkedet, så det er en fast rutine at holde øje
med elpriserne hver morgen. Hvis jeg har haft vagten
om natten, tager jeg en rundering på varmeværket og
vandværket. Jeg læser også altid Dansk Fjernvarmes
nyheder på hjemmesiden.

Min vigtigste opgave er at optimere driften og lave den
billigst mulige varme til forbrugerne. Det gør vi bl.a. ved
at reducere tab i ledningsnettet og se på nye brændsler.
I øjeblikket overvejer vi solvarme. Vi har fået lavet en
strategi for varmeværket, og det er rigtig godt at have en
plan, der rækker ﬂere år frem. Når der kommer nye bestyrelsesmedlemmer, er strategien også god til at vise dem,
hvad vi arbejder efter på langt sigt.

Mit arbejde består af mange forskellige opgaver. Jeg
tager mig af alt det driftsmæssige som service på
anlægget, renovering af ledninger og vedligeholdelsesplaner. Jeg tager også på afkølingsbesøg og kører
ud og hjælper forbrugerne med at justere deres anlæg,
når der er brug for det. Bogholderiet med betaling af
regninger og udbetaling af løn er også mit område sammen med afregning af energibesparelser, som vi køber
hos lokale aktører.

Min tætteste kollega er driftsassistent Henrik Andersen.
Han har været her i halvandet år, og vi arbejder meget
sammen om tingene. Vi skiftes også til at have vagten.
Jeg spiser min frokost hjemme hos mig selv.
Jeg er gladest for mit arbejde, når der er noget at se til
og nogle gode udfordringer. Jeg kan godt lide, når der
sker noget nyt. I øjeblikket arbejder vi med muligheden
for at konvertere ﬁre områder til fjernvarme fra naturgas
og oliefyr og sender breve ud til mulige nye forbrugere.
Der er mest pres på om sommeren, når vi renoverer og
samtidig har årsafslutning. Vi begynder at renovere ledningsnettet 1. maj og fortsætter med at give ﬂiskedlen
det store serviceeftersyn. I juli måned er vi kun en mand
på arbejde på grund af ferie, og så kan det godt gå lidt
stærkt med at nå det hele til årsafslutningen 31. juli.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi det giver
nogle gode udfordringer – både teknisk og politisk. Jeg
følger med i, hvad der sker på det energipolitiske område, og kan godt lide, når der kommer nye opgaver. Og
det gør der i fjernvarmebranchen.
Hvis jeg skulle lave noget andet, skulle det også være
inden for energibranchen.
En særlig oplevelse var, dengang vi indviede ﬂisværket.
Vi havde inviteret forbrugerne og regnede med, at der
ville komme mellem 50 og 75 gæster. Og så kom der 250
– i en lille by som vores. Det var noget særligt at opleve
den opbakning fra forbrugerne.
Det sidste, jeg gør, før jeg går hver dag, er at tjekke
mails og se på driften. Jeg holder altid øje med, hvordan
det hele kører, før jeg går.
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NY VIDEN
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

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

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

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

varme.danfoss.dk

NY VIDEN

Bliv klar til besøg
af Arbejdstilsynet
Når forberedelsen er på plads, bliver et besøg af Arbejdstilsynet en langt
mere positiv oplevelse. Både for virksomheden og for arbejdstilsynets
repræsentanter.

TEKST: Seniorkonsulent Erik Nichum, Alectia ern@alectia.com

Når Arbejdstilsynet vil
besøge en virksomhed, kontakter det
virksomheden mellem en og ﬁre måneder før besøget.
Besøget er et såkaldt risikobaseret tilsyn, og det er uanmeldt. Virksomheden bliver udvalgt til tilsynet
på baggrund af brancherelaterede
data, som eksempelvis om der sker
mange ulykker i branchen. Men udvælgelsen sker også på baggrund af
virksomhedsrelaterede data, som
eksempelvis om man tidligere har
fået påbud.
Ved besøget gennemgås virksomhedens egenindsats, det psykiske
arbejdsmiljø afdækkes, og det fysiske
arbejdsmiljø gennemgås.
ARBEJDSMILJØ

Forberedelse til Arbejdstilsynets
besøg
Virksomheder kan med fordel forberede og planlægge Arbejdstilsynets
besøg, så det bliver en god oplevelse for
både virksomheden og Arbejdstilsynet.
I kan eksempelvis overveje
følgende:
1. Hvem skal kontaktes, når arbejdstilsynet banker på?

– Ledelse, arbejdsleder, arbejdsmiljørepræsentant, medarbejderrepræsentant.
– Har vi/skal vi have telefonliste?
2. Hvilke dokumenter skal der være
styr på?
– Alle dokumenter vedrørende
egenindsatsen.
– Dokumenter, der dokumenterer
god trivsel.
– Dokumenter, der dokumenterer
arbejde med sundhedsfremme.
3. Skal der laves en fysisk mappe
med relevante eller udvalgte dokumenter?
4. Hvilke gode tiltag har vi lavet?
Hvor har vi gjort en forskel?

Egenindsats
Ved en kontrol af egenindsatsen vil
Arbejdstilsynet først og fremmest
fokusere på:
1. Samarbejdet om sikkerhed og
sundhed
a. Har virksomheden en arbejdsmiljøorganisation?
b. Har den årlige arbejdsmiljø-

Forud for et besøg af Arbejdstilsynet er det godt at kende
indholdet i arbejdsmiljøvejviseren ”Energi og råstoffer”,
der omhandler de områder, der er relevante for fjernvarmebranchen.
Arbejdstilsynet fokuserer på arbejdsmiljøområder som
eksempelvis psykiske arbejdsforhold, vibrationer og kemi,
der alle er omtalt i vejviseren.
Arbejdsmiljøvejviseren kan hentes på Arbejdstilsynets
hjemmeside, at.dk.
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drøftelse fundet sted?
c. Er de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser gennemført for eventuelle arbejdsmiljørepræsentanter
og ledere?
2. Arbejdspladsvurdering
a. Kortlægning og handlingsplan
b. Skriftlighed og tilgængelighed.
3. Ulykkesrisiko
a. Ulykker og anmeldelse af disse
b. Undersøgelse af ulykke
c. Brugsanvisninger til tekniske
hjælpemidler
d. Lovpligtige uddannelser og
eftersyn.
4. Det kemiske område
a. Arbejdspladsbrugsanvisninger
b. Lovpligtige uddannelser
c. Kræftfremkaldende stoffer
d. Mærkning af kemiske stoffer og
materialer.
5. Oplæring og instruktion til ansatte om arbejdsmiljø
På at.dk ﬁndes Arbejdstilsynets procedure for kontrol af egenindsatsen,
som mere uddybende beskriver kravene til egenindsatsen.

Det psykiske arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø afdækkes først og fremmest ved hjælp af
samtaler med ledelsen og de ansatte.
Samtalerne tager udgangspunkt i
relevante spørgeguider til tilsyn med
det psykiske arbejdsmiljø. Spørgeguiderne ﬁndes på at.dk.

NY VIDEN

Kursus i
Fjernvarmens Hus
 Dansk Fjernvarme afholder
i efteråret kurset, Bliv klar
til besøg af Arbejdstilsynet
 Underviser Erik Nichum uddyber emnerne i artiklen
 Kurset afholdes i Fjernvarmens Hus tirsdag den 1.
oktober 2013.

Arbejdstilsynet vil på baggrund af vejviseren have særligt fokus på:
 Risiko for ulykker
 Ergonomisk arbejdsmiljø
 Psykisk arbejdsmiljø
 Støj
 Vibrationer
 Kemi.
Som virksomhed er det vigtigt at have
forholdt sig grundigt til de væsentlige
arbejdsmiljøområder for branchen.

Det fysiske arbejdsmiljø
Ved gennemgangen af det fysiske
arbejdsmiljø tages udgangspunkt
i den arbejdsmiljøvejviser, der er
gældende for branchen, hvilket er
vejviser nr. 7 omhandlende energi
og råstoffer. Heri er branchens
væsentligste arbejdsmiljøområder
beskrevet.

Afslutning af tilsynet
Efter gennemgangen af det faktiske
arbejdsmiljø orienterer arbejdstilsynet ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanter/repræsentant for de
ansatte om udfaldet af tilsynet, og
om der afgives reaktioner som påbud eller vejledning. Virksomheden

tildeles efterfølgende en smiley, som
sammen med eventuelle afgørelser
vil være at se på Arbejdstilsynets
hjemmeside.

Den grønne smiley viser,
at virksomheden ikke har
noget udestående med
arbejdstilsynet.
Den gule smiley viser, at
virksomheden har fået et
strakspåbud eller et påbud med frist.
Den røde smiley viser, at
virksomheden har fået et
forbud eller et rådgivningspåbud.

OVERBLIK OG OPTIMERING
MED TERMIS
Læs mere på www.cowi.dk/TERMIS
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Flere fjernvarmevirksomheder
i samme selskab
Administrativt kan det være besparende at drive ﬂere virksomheder i et
selskab, men det giver en del udfordringer med hensyn til eksempelvis
anmeldelse af priser.
TEKST: Fuldmægtig Jess Møller Carlsen, Sekretariatet for Energitilsynet jmc@energitilsynet.dk

SELSKABSSTRUKTUR Vi er i Sekretariatet for Energitilsynet stødt på tilfælde, hvor ﬂere fjernvarmevirksomheder drives i ét fælles selskab.
Det kan selvfølgelig være administrativt besparende at drive ﬂere
virksomheder i et selskab, men det
giver en del udfordringer med hensyn
til anmeldelse af priser mv. Det kan
især være problematisk at opstille en
balance i priseftervisningerne for de
enkelte værker.
Sekretariatet har ved gennemgangen af de indsendte selvevalueringer
set mange forskellige løsningsmodeller, når revisorerne skulle vurdere,
om den opgjorte anlægssaldo og indskudskapital kunne anses for korrekt.

Den kommunale løsning
Vi vil derfor gerne gøre det helt klart,
at anlægssaldoens og indskudskapitalens værdier alene kan fastlægges
ud fra de anmeldte værdier i priseftervisningerne, da det kun er værdier
opgjort ifølge varmeforsyningslovens
regler, der kan lægges til grund.
Eventuelle opgørelser på grundlag
af ofﬁcielle årsregnskaber/-rapporter
udarbejdet efter årsregnskabslovens
regler kan ikke lægges til grund.
De kommuner, som endnu ikke
har lagt den kommunale fjernvarmevirksomhed ud i særskilte selskaber

– eller rettere sagt har overdraget
virksomheden til et selskab – har en
enkel løsning på, hvordan en virksomhed (afdeling) administreres som en
del af et mere omfattende selskab
(kommune).
I sin helt enkle form administrerer
kommunen fjernvarmeafdelingen
via en konto (mellemregning), hvor
alle likvide ud- og indbetalinger registreres. Som konsekvens udtrykker
mellemregningskontoen de beløb,
som kommunen har investeret i fjernvarmeafdelingen, men endnu ikke har
opkrævet hos forbrugerne (den ikkeafskrevne del af anlægssaldoen).
I tilfældet med den kommunale
afdeling vil den investerede likviditet
(mellemregningen svarende til anlægssaldoen) blive forrentet efter de
kommunale regler for forrentning af
mellemregninger. Når anlægssaldoen
nedbringes ved afskrivninger, som
indregnes i varmepriserne, nedbringes mellemregningen – og dermed
forrentningsgrundlaget – tilsvarende.
På denne måde afskrives og forrentes
kommunens investering i fjernvarmeanlægget over varmepriserne.
Denne forenklede løsning – hvor
balancen i priseftervisningen alene
består af anlægssaldoen og en gæld
(intern mellemregning) til hovedselskabet – anvendes af en del selskaber

med ﬂere fjernvarmevirksomheder i
samme juridiske enhed.
Fordelen ved løsningen er, at
fjernvarmevirksomheden kan holde
styr på afskrivningsgrundlaget
(anlægssaldoen) og på forrentningsgrundlaget i form af den til enhver tid
investerede kapital (mellemregningen). Der er således overblik over de
to omkostningsarter, der afhænger
af oplysninger i balancen, nemlig afskrivninger og renteudgifter.
Det skal understreges, at en rimelig forrentning af den investerede
kapital i form af en mellemregningsforrentning vil være en nødvendig
omkostning i varmeforsyningslovens
forstand.

Indskudskapital
Fjernvarmevirksomheden kan selvfølgelig vælge ikke at opføre hele
kapitalgrundlaget som en gæld (mellemregning), men derimod opføre
en del som indskudskapital. Den
eneste effekt er, at forrentningen af
indskudskapitalen ikke kan registreres straks, men skal godkendes af
Energitilsynet, før forrentningen kan
indregnes i varmepriserne.
Langt de ﬂeste fjernvarmevirksomheder vælger at registrere og
forrente hele kapitalgrundlaget (svarende til anlægssaldoen) som frem-
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medkapital (mellemregning) og sætte
indskudskapitalen til nul.
Hvis virksomheden har valgt at
forrente hele kapitalgrundlaget i
priseftervisningen, vil det selvfølgelig ikke være muligt samtidig at få
godkendt en bogført eller registreret
indskudskapital til forrentning.
Det vil dog være muligt at få godkendt en indskudskapital til forrentning, hvis indskudskapitalen opgøres
på grundlag af administrationsgrundlaget, og virksomheden var i drift allerede i 1981.

En enkel selskabsløsning
I forbindelse med vores gennemgang
af selvevalueringerne er vi også stødt
på eksempler på nystiftede kommunale selskaber, som ved stiftelsen har
anvendt den enkle løsning, hvor anlægssaldoen (i priseftervisningen) præcist svarer til en mellemregning med
eller gæld til den kommunale ejer.
Her vil der ikke være nogen form
for indskudskapital i priseftervisningen, og aktiekapitalen er enten

indbetalt kontant eller svarer til
opskrivningen af anlægsaktiverne til
handelsværdi.
På denne måde undgås også enhver tvivl, med hensyn til hvorvidt,
det nye selskab kan succedere i
kommunens rettigheder omkring indskudskapitalen.

Indregning af over-/
underdækninger og henlæggelser
Hvis fjernvarmeforsyningen har opgjort over-/underdækninger, som vil
blive indregnet i varmepriserne fremover, eller har foretaget henlæggelser,
skal disse beløb påvirke størrelsen af
mellemregningen og dermed renteudgifter til indregning fremover.
Overdækninger skal principielt
indregnes i det følgende års priser,
men kan, med Energitilsynets godkendelse, tillades indregnet over en
årrække. I den periode, hvor overdækningen indgår i virksomhedens
priseftervisning under balancen, vil
beløbet reducere mellemregningen
og dermed forrentningsgrundlaget.

På tilsvarende vis vil en underdækning, som vil blive indregnet i varmepriserne fremover, skulle forøge
mellemregningen og forrentningsgrundlaget, da beløbet repræsenterer
en manglende opkrævning, der skal
ﬁnansieres.
Endelig vil foretagne henlæggelser
(forskudsafskrivninger), ligesom overdækninger, reducere mellemregningen
og dermed forrentningsgrundlaget, i
perioden indtil henlæggelserne anvendes til modregning i anlægssaldoen.

Den udvidede løsning
Den enkle løsning består, som beskrevet, i en priseftervisning, hvor balancen kun indeholder en anlægssaldo
under aktiver og en mellemregning
(gæld) på passiv- eller gældssiden.
Disse to poster anvendes til at
beregne de afskrivninger og renteudgifter, som kan indregnes i varmepriserne.
Den enkle løsning vil også kunne
omfatte over-/underdækninger og
henlæggelser.

SHARKY
MÅLER “LANGT UD I” FREMTIDEN

Ultralydsmåleren SHARKY er det helt rigtige valg til alle varme- og
køleanlæg, når både økonomi og miljø skal gå op i en højere enhed.
SHARKY er præcision og driftssikkerhed i topklasse. Den modulbaserede
måler har integreret radiosender og batterilevetid på mindst 16 år.
Har I ønsker om at optimere driften og samtidig hverken vil gå på
kompromis med stabilitet, præcision eller driftsøkonomi, vil SHARKY
derfor være den optimale fremtidsinvestering.
Glentevej 1 . 6705 Esbjerg Ø
Telefon +45 7613 4300 . Fax +45 7613 4301
info@diehl-metering.dk . www.diehl-metering.dk

FJERNVARMEN · NR. 9 · SEPTEMBER 2013

29

NY VIDEN

Den udvidede løsning vil også inkludere andre poster i priseftervisningens balance eller statusdel, hvis de
kan opgøres for den enkelte virksomhed.
Disse poster kan for eksempel
være lagerbeholdninger, tilgodehavender og kreditorer.

Omkostningsfordelinger
Udarbejdelsen af budgetter og priseftervisninger for fjernvarmevirksomheder, som indgår i et selskab med ﬂere
aktiviteter, giver nogle særlige udfordringer og problemer, når ﬂere enheder anvender de samme ressourcer, for
eksempel fælles administration.
De omkostninger, som alene vedrører den enkelte virksomhed, giver
ikke problemer, så længe de registreres, så omkostningerne entydigt kan
henføres til den enkelte virksomhed.
Udfordringerne er i højere grad registreringen af de omkostninger, hvor
kun en andel af de samlede omkostninger skal indgå i virksomhedens
budget og priseftervisning.
Disse omkostninger, der vedrører
ﬂere enheder i det samlede selskab,
betegnes ofte som fællesomkostninger, og registreringen af omkostningsandelene på de enkelte enheder
betegnes omkostningsfordeling.
Ifølge anmeldelsesbekendtgørelsens § 2 er oplysninger, der er
grundlag for fastsættelsen af omkostningsfordelingen, omfattet af
anmeldelsespligten.

Affaldsforbrændingsanlæg
Affaldsforbrændingsanlæggene skal
anmelde priser, budgetter og priseftervisninger ligesom alle andre fjernvarmevirksomheder.
Disse virksomheder vil også kunne
anvende den skitserede løsning med
en afdeling i selskabet.
Varmedelen vil med fordel kunne
behandles som en særskilt afdeling
i det samlede affaldsforbrændingsanlæg, hvor særomkostningerne for
varme og en andel af fællesomkostningerne registreres sammen med
varmesidens andel i afskrivningerne
på anlæggets anskaffelsessum.
Regnskabsmæssig adskillelse
Varmeforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger indeholder intet krav om
regnskabsmæssig adskillelse, men
registreringerne skal som minimum
foretages, så der foreligger nødvendig dokumentation for priseftervisningernes talmæssige oplysninger.
Det er ledelsen for fjernvarmevirksomheden, der har ansvaret for, at
der er tilstrækkelig regnskabsmæssig adskillelse til, at de talmæssige
oplysninger i priseftervisningen kan
dokumenteres.
Afstemning til årsregnskabet/rapporten
Ifølge Energitilsynets vejledning om
anmeldelse af budget- og priseftervisning skal virksomheden anmelde en

afstemning mellem priseftervisningen og et eventuelt regnskab aﬂagt
efter anden lovgivning.

Dispensation fra
anmeldelsesbekendtgørelsen
Flere virksomheder har anmodet
om dispensation for ﬂere punkter i
anmeldelsesbekendtgørelsen for de
fjernvarmevirksomheder, som er en
del af et samlet selskab.
De har søgt om dispensation fra
udfyldelse af balancen (statussiden)
i priseftervisningen og fra udarbejdelse af afstemning mellem priseftervisningen og årsregnskabet/rapporten.
Sekretariatet har ikke givet dispensationerne, men i stedet vejledt
virksomhederne om, at balancen (statussiden) kun skal udfyldes for så vidt
angår anlægssaldoen på aktivsiden
og den tilsvarende mellemregning
(gæld) på passivsiden.
Anlægssaldoen udgør den ikkeafskrevne del af anlægssummen, der
maksimalt kan indregnes i varmepriserne fremover, og mellemregningen
udgør det maksimale grundlag for
beregning af renteomkostninger til
indregning i varmepriserne.
Vi håber, at artiklen anviser,
hvordan udfordringerne med ﬂere
fjernvarmevirksomheder i samme
selskab skal behandles, så varmeforsyningslovens prisbestemmelser
efterleves – også i de mere komplicerede tilfælde. 

Transmissionsledning
– en god investering
En transmissionsledning mellem to værker
kan gøre varmeproduktionen mere
ﬂeksibel for begge parter.
Hvis naboværket bruger brændsler, der
supplerer jeres produktion, kan det være
fornuftigt og rentabelt at hjælpe hinanden.
Måske er det en mulighed for jer?
Kontakt DFP for en uforpligtende
snak på tlf. 76 30 80 00.
Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørﬁrma
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Nyhedsbrev | September 2013
App til Finans- og forbrugersystemet er nu klar
Med denne BQQbliver du i stand til at kommunikere på de bærbare medier, Iphone, Ipad,
4NBSUQIPOFog Tablets med dine forbrugere på et helt andet plan, end du har været vant til!
App’en giver blandt andet mulighed at vise:
;
Gode råd om deres forbrug
;
Udsving på forbruget og enkelt grafisk overblik over forbrug
;
Automatisk opdatering af forbrug (forudsætter netaflæsningsmodul)
;
Sidst aflæste forbrug sammenlignet med forventet årsforbrug
Middelfart Fjernvarme har som det første værk valgt at købe app’en og dermed give deres forbrugere mulighed for at følge deres forbrug på tæt hold. Samtidig giver det værket en mulighed
for at yde en endnu bedre service til deres forbrugere. Kontakt DFF-EDB for at høre mere om
app’en eller læs mere på www.dff-edb.dk.
Kursusprogram for andet halvår 2013 med nye kursustilbud
Kursusprogrammet for andet halvår 2013 ligger nu klar. Der er bl.a. et nyt kursus – ”Almen brug af
nøgleord og kommandoer” som introducerer kursisterne til brugen af disse i FOF.
Vores kursus i ”Restanceinddrivelse” er praktisk orienteret i forhold til FOF – men for de værker der
ønsker teorien/juraen på plads først, så har vi gjort det sådan, at de kan tilmelde sig kursus hos
Dansk Fjernvarme om restancer – hvor jura mv. diskuteres… I forlængelse heraf (dvs. ca. en uges
tid efter Dansk Fjernvarmes kursus), kan man deltage på kurset ”Restanceinddrivelse” hos DFF-EDB.
Du kan se kursusprogrammet og tilmelde dig kurserne gennem serviceprogrammet eller ved at
kontakte DFF-EDB. Eller læs mere om kurserne på www.dff-edb.dk.
Erfaringsgruppe om teknik, målere og måleraflæsninger
DFF-EDB opretter en erfaringsgruppe om tekniske programmer, målere og måleraflæsninger. Efter
vores temadag den 22. maj 2013 om teknik, sendte vi en opfordring til værkerne om at være med
i erfaringsgruppen. 19 værker har meldt tilbage, at de ønsker at være med. Første opgave bliver
automatisk indlæsning af hyppige måleraflæsninger fra diverse fjernaflæsningssystemer til
Forbruger- og Finanssystemet, FOF. Dermed bliver data tilgængelige i FOF og i de tilknyttede
forbrugerinformationssystemer på Internettet og på Apps. Gruppen skal være med til at definere
kontrol og valideringskrav til afkøling, temperaturer, forbrug med mere, samt opstille de rapporter, som kan sendes dagligt til drifts- og tekniskpersonale. Vi forventer at udsende materiale og
afholde første møde i løbet af september-oktober 2013. Hvis du ønsker at være med i erfaringsgruppen, kontakt da DFF-EDB, Jørgen Pedersen på mail jp@dff-edb.dk.

vi holder dig ajour med hvad der rør sig
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Forsyningssikkerhedsafgift
med mange konsekvenser
Nu er forsyningssikkerhedsafgiften kommet som lovforslag.
TEKST: Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme jt@danskfjernvarme.dk

FORSYNINGSSIKKERHEDSAFGIFT Så kom
lovforslaget om forsyningssikkerhedsafgiften, der havde været bebudet, siden energiaftalen blev indgået
for snart halvandet år siden. Forslaget er i det store hele som forventet,
men der er også overraskelser.

Stigning i afgifter og afgift på
biomasse
Forslaget indeholder en yderligere
stigning af de fossile afgiftssatser i
forhold til de afgifter, der blev indført
1. februar 2013. Derudover indføres
forsyningssikkerhedsafgift på biobrændsler.
Da satserne, ud over en årlig
stigning i 2014 og 2015 på 1,8 %, indeholder en nettoprisjustering (for at
tage højde for inﬂation), kan det være
svært at fastslå, hvad den eksakte
afgift bliver fra 2016 til 2020. Derfor
skal tallene i tabellen tages med det
forbehold, at niveauet for nettoprisjusteringen bygger på antagelser.
Timeafregning af priser
Lovforslaget gør det muligt for kraftvarmværker – efter godkendelse fra
SKAT – at timeafregne afgifter. Dette
har især interesse for de centrale værker og vil, alt andet lige, medvirke til,
at elmarkedet kommer til at fungere
bedre. Det kan dog få den negative
effekt for de decentrale værker, at de
kan blive udkonkurreret af centrale
værker på kondensdrift i dagtid på
hverdage.
Hovedproblemet i den sammenhæng er ikke timeafregningen, men i
højere grad, at de decentrale anlæg
ikke kan konkurrere med kulkondens
på den marginale elproduktionspris. Årsagen er lave kulpriser, lave
kvotepriser og en udhuling af den

marginale elproduktionspris, der er
kommet over de senere år via afgiftsændringer siden 2007. Det år, skattestoppet blev ophævet.
Decentrale kraftvarmeanlæg
kører desuden i forvejen så lidt, at
ændringen i praksis ikke får den store
betydning.

Afgiften på overskudsvarme
Lovforslaget indfører en stigning i
overskudsvarmeafgifterne. Afgiften
på det vederlag, et fjernvarmeværk
betaler en virksomhed for at modtage overskudsvarmen, stiger glidende fra 38 % i 2013 til 44 % i 2020.
Afgiften er i forvejen steget fra
32,5 % til 38 % pr. 1. februar 2013.
Som en følge af forsyningssikkerhedsafgiften på biomasse kommer
der også en overskudsvarmeafgift
på biomasse. Afgiften på vederlaget
(som omtalt på fossilt overskudsvarme) nedsættes med forholdet mellem forsyningssikkerhedsafgiften på
biobrændsler og energiafgifterne på
fossile brændsler.
Afgiften af vederlaget sættes til 16
% i 2014 stigende til 35,7 %. Hvis eksempelvis overskudsvarmen afregnes
til 100 kr./GJ, medfører overskudsvarmeafgiften en afgift på 100 GJ x 39 % x
16 % = 6,24 kr./GJ (22,5 kr./MWh) i 2014.
I 2020 er afgiften steget til 100 GJ x 44
% x 35,7 % = 15,71 kr./GJ.
Der er med disse regler ved at opstå samme barrierer for udnyttelse
af overskudsvarme fra biobrændsler
som fra fossile brændsler – selvom
incitamentet dog er bedre.
Bioaffald, bioolier og biogas
Lovforslaget indeholder en lettelse
for visse biobaserede affaldsfraktioner, som nu i stedet for affaldsvarme-

afgift kommer til at betale den noget
lavere forsyningssikkerhedsafgift.
I teksten til lovforslaget nævnes i
den sammenhæng papir og pap, kød,
benmel og fedt m.m. Grundreglen er, at
affaldsfraktioner med uorganisk indhold under 1 % fremover afgiftsbelægges med forsyningssikkerhedsafgiften.
Bioolier, der bruges som brændsel
til opvarmning eller til kraftvarmeanlæg, ﬂyttes fra i afgiftsmæssig
henseende at være ”biobrændsler
med ingen eller lav afgift” til at være
”afgiftsbelagte fossile brændsler”.
En del fjernvarmeværker anvender
bioolier i spidslastanlæg. Bioolier er
samlet set billigere end fossile brændsler og kan sikre, at værket forbliver
100 % fossilfrit og derved holder sig
ude af kvotesystemet.
Ændringen vil få betydning for varmeprisen for de værker, der anvender
bioolier. Et plaster på såret kan dog
være, at der så ikke opkræves CO2afgift på disse bioolier. I lovteksten
nævnes i den forbindelse speciﬁkt
rapsolie og ﬁskeolie.
For biogas opkræves forsyningssikkerhedsafgiften, når EU har godkendt den. Indtil da opkræves EU’s minimumssats for afgifter (4,9 øre/Nm3
ved brændværdi på 39,6 megajule).

Afregning af afgiften
For fjernvarmeværker, som baserer
sig på biomasse, har det været imødeset med spænding, hvem der skal afregne forsyningssikkerhedsafgiften
med SKAT.
Anlæg med en indfyret effekt over
150 kW skal registreres af fjernvarmeværket, og afgiften skal afregnes
ud fra målt brændværdi i brændslet
(faktura) eller ud fra brændværdier,
der angives i loven. Forsyningssikker-

AFGIFT FORVENTET (kr./GJ)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Fossile brændsler
Biobrændsler

70,6
0,0

73,2
11,6

76,1
15,1

79,5
18,7

83,2
22,8

85,9
26,1

88,6
29,1

93,6
32,9

Tabellen viser de forventede satser for forsyningssikkerhedsafgiften for henholdsvis fossile brændsler og biobrændsler.
Tallene fra 2016 til 2020 er behæftet med usikkerhed, fordi afgiften bliver justeret efter inﬂationen.
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hedsafgiften for biomasser skal derudover afregnes med SKAT af sælgere
af biomasse, der omsætter for mere
end 10.000 kr./år.
Lovforslaget indeholder desuden
regler for afgiftsbetaling ved import
af træ, for handel med biobrændsler,
om godtgørelse ved anvendelse af
biobrændsler til andre formål end
energiudnyttelse og regler for sankebrænde mv.
Det har ikke været let for SKAT at
begrænse antallet af aktører, som
skal afregne afgiften, og det bærer regelsættet præg af. Private personer,
der importerer biobrændsler til eget
forbrug, og som henter brænde i egen
skov eller via begrænsede sankeaftaler, kan slippe for afgiftsbetalingen.
De komplicerede regler for privatforbrug af biomasse kunne, efter Dansk
Fjernvarmes opfattelse, være undgået
ved at lægge en skorstensafgift på boliger med brændeovne eller biokedler.
Dansk Fjernvarme vil tage kontakt
med myndighederne, så afregnet

energi, opgjort efter metoderne
beskrevet af Videncenter for Halmog Flisfyring i 1999 i folderen ”Træ
til energiformål”, kan anvendes for
træﬂis. Alternativt indeholder lovfor-

slaget standardbrændværdier. Hvis
brændværdien ikke kan opgøres, er
det muligt at betale en afgift, som opgøres som en procentsats af brændslets pris. 

Dansk Fjernvarme mener
Der er med lovforslaget desværre lagt op til en stigning i overskudsvarmeafgifterne. Det sker, på trods af at Dansk Fjernvarme gentagne gange har
advaret mod stigninger. Der mangler nemlig incitament til at udnytte overskudsvarme.
Den matematik, der ligger til grund for afgiftssystemet, har endnu en
gang sejret over fornuften. Med den ene hånd nedsætter det politiske system elafgifter for virksomheder og etablerer støtteordninger på 500 mio.
kr. om året til virksomheder (bl.a. til overskudsvarmeprojekter), mens systemet med den anden hånd øger beskatningen ved at tage en større bid af
kagen, når overskudsvarmen skal udnyttes.
Udefra ser det grimt ud. Det er et klassisk eksempel på ministerier, som
ikke kan samarbejde, og politikere, der har mistet overblikket.
Dansk Fjernvarme anbefaler, at afgiften fastholdes på 32,5 % for fossile
brændsler, og at der ikke lægges afgift på biomasse. Så får sektoren et forbedret incitament – og den miljøgevinst, der ligger i at udnytte overskudsvarme, kan høstes.

Fuld power på kommunikationen
– med MULTICAL® 602

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

Kamstrup A/S · Industrivej 28, Stilling · 8660 Skanderborg · Tel: 89 93 10 00 · info@kamstrup.dk · www.kamstrup.dk
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Omlægning af regnskabsår
– hvad skal der tages højde for?
Hvis varmeværket overvejer at omlægge sit regnskabsår, er der en række
forhold, der skal overvejes. Artiklen gennemgår de væsentligste overvejelser
og tiltag i forbindelse med en omlægning.
TEKST: Økonomisk konsulent Birgitte V. Faaborg, Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk
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Mange værker ønsker
at omlægge deres regnskabsår for at
tilpasse deres regnskabsperiode til
andre eksterne forhold. For at kunne
opfylde kravene i forhold til aftalegrundlaget med forbrugerne og varmeforsyningslovens prisbestemmelser
skal ﬂere forhold tages i betragtning,
før omlægningen kan ﬁnde sted.
Denne artikel belyser nogle af de
overvejelser og tiltag, værket må
gøre i relation til varmeforsyningsloven og aftaleretlige forhold over for
forbrugerne, før der kan gennemføres
en omlægning af regnskabsperioden.
Derimod behandler artiklen ikke de
bestemmelser, der skal tages højde
for i forhold til årsregnskabsloven og
eventuelt skattelovgivningen.
Som beslutningsgrundlag for bestyrelsen bør der som udgangspunkt
udarbejdes en liste over fordele og
ulemper ved en anden regnskabsperiode end den nuværende. Følgende
betragtninger kan være relevante at
tage med:
Værkets anlægsarbejder i form af
ledningsrenovering bliver typisk udført om sommeren. Hvis regnskabsperioden ændres fra sommerhalvåret til
en afslutningsdato i vinterhalvåret,
undgår værket derfor at skulle opgøre igangværende arbejder mv. i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Begrundelsen for en ændring kan
også være, at en anden afslutningsdato passer bedre med anmeldelsestidspunkterne for indberetninger til
eksempelvis Energitilsynet.
Med hensyn til budgettering vil en
afslutningsdato om sommeren have
REGNSKABER
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den fordel, at det bliver noget lettere
at opgøre det forventede regnskab
for året, fordi vinterens varmeforbrug
er kendt. Dermed bliver det nemmere
at udarbejde en opgørelse over årets
over- eller underdækning, som skal
indregnes i næste års budget.
Omlægning af regnskabsåret vil
betyde en omlægning af tidspunktet
for årsafregningen. Da dette er en
ændring af forbrugernes betalingsmønster, skal forbrugerne varsles
mindst tre måneder før en omlægning.
Vedtægterne og de almindelige
bestemmelser for fjernvarmelevering
udgør en del af det samlede aftalegrundlag mellem fjernvarmeværket
og forbrugerne. Derfor vil en ændring
af værkets regnskabsperiode oftest
kræve en ændring af ovenstående to
vejledninger.
Hvis værket har anvendt Dansk Fjernvarmes standardvejledninger, skal
følgende ændringer foretages:
1. Krævede vedtægtsændringer:
 Ændring af tidspunktet for afholdelse af generalforsamling (§ 6.2)
 Ændring af selskabets regnskabsår (§ 9.1)
2. Krævede ændringer af Almindelige
bestemmelser for Fjernvarmelevering:
 Tidspunkt for endelig afregning
skal ændres (§ 6.2).
Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshaverne. Lejere, der har
fået delegeret deres stemmeret, kan
således ikke deltage i en afstemning
om vedtægtsændringer. Ifølge stan-

dardvedtægternes § 6.9 kræver vedtægtsændringer, at mindst halvdelen
af selskabets andelshavere er repræsenteret på generalforsamlingen, og
at beslutningen vedtages med mindst
2/3 af de af andelshaverne afgivne
stemmer, som er repræsenteret på
generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen.
Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede, kan vedtægtsændringerne
godkendes på en ekstraordinær
generalforsamling. Bestyrelsen skal
inden 14 dage indkalde til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest ﬁre uger efter datoen for første
generalforsamling, og forslaget kan
da vedtages alene med simpel stemmeﬂerhed af andelshaverne.
Både indkaldelse til den ordinære
og den ekstraordinære generalforsamling skal varsles efter proceduren
indskrevet i vedtægterne. Det er
derfor ikke muligt at indkalde til den
ekstraordinære generalforsamling
samtidig med at der indkaldes til
ordinær generalforsamling, selv om
bestyrelsen på forhånd ved, at der
ikke vil være andelshavere nok repræsenteret på den ordinære generalforsamling til at kunne gennemføre en
vedtægtsændring.
For nogle værkers vedkommende
skal vedtægtsændringer desuden
godkendes af kommunen. Dette er
ofte tilfældet, hvis kommunen har
stillet garanti for selskabets gæld.
Når beslutningen om omlægning
af regnskabsperioden er vedtaget,

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

RØNHØJVEJ 12 · 8300 ODDER
TELEFON 86 54 62 33

Vi er flyttet - bemærk
vores nye adresse:
Saseco
Haslegårdsvej 10
8210 Aarhus V

WWW.THVILUM.DK

Jeres kunder ønsker at
følge deres samlede
energiforbrug på mobilen
Med eButler kan vand-, varme- og
elforbrug samles i ét overskueligt
system, som brugeren kan logge på fra
mobilen. Let og enkelt.

Hovednummer:
66 80 44 80
Supportnummer:
66 80 44 88

Vi byder også velkommen
til vores nyeste kunde:

Svendborg Fjernvarme

Flangeﬁttings
STAR PIPE Nordic kan nu tilbyde et komplet program i stålﬂangeﬁttings.
ͻ Flangemuffer
ͻ Flange T muffer med kort og lang gren
ͻ Flange T muffer til anboring med 45˚og 90˚ afgreningsbøjning
ͻ Flange overgangsmuffer fra enkeltrør til twinrør ”Brian muffen”
ͻ Flange reduktionsmuffer
ͻ Flangebøjninger

Fruetoften 11 – 7000 Fredericia ͻ Telefon: 25 27 39 10 og 51 83 66 67
e-mail: starpipenordic@starpipenordic.dk ͻ www.starpipenordic.dk
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er det en god ide at lave en køreplan
for omlægningen. Her bør fremgå
tidspunktet for afholdelse af den
ordinære og evt. ekstraordinære
generalforsamling, tidspunktet for
tilpasninger af andre bestemmelser,
herunder primært De almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering,
tidspunktet for anmeldelse af de nye
bestemmelser og vedtægter til Energitilsynet, varsling af forbrugerne om
tidspunktet for ændret årsafregning,
en plan for udarbejdelse af budgetter
i omlægningsperioden mv.
Med hensyn til tidshorisonten må
det forventes, at omlægningen strækker sig over et par år, da der ikke kan
ske omlægning af en budgetperiode
med tilbagevirkende kraft.

Eksempel på omlægning
Omlægning af regnskabsåret fra den
nuværende periode 1/6-31/5 til den

1/1-31/12. Værket afholder generalforsamling i september måned 2013,
hvor de krævede vedtægtsændringer
vedtages.
 Beslutningen om vedtægtsændringer og omlægning af regnskabsåret skal vedtages på generalforsamlingen, før der kan budgetteres for
det nye regnskabsår. Ændringerne
kan således tidligst træde i kraft fra
den 1/6 2014.
 Det første nye regnskabsår
dækker perioden 1/6-31/12 2014 (syv
måneder).
Det er således ikke muligt at lave
en omlægning med start allerede fra
den 1/1 2014, selv om omlægningen
er vedtaget på generalforsamlingen i
september 2013. Værket har indsendt
et budget for perioden 1/6 2013 til
31/5 2014, hvorfor en ændring af
budgetperioden fra den 1/6 til 31/12
2013 ikke er mulig. Forbrugerne skal

desuden varsles om ændringen af
betalingsperioderne, med minimum
tre måneder efter at omlægningen er
vedtaget på generalforsamlingen.

Fordele og ulemper
Før beslutningen om omlægning af
regnskabsperioden vedtages, bør
værket udarbejde en liste over de
fordele og ulemper, som en ændret
regnskabsperiode vil have for virksomheden. Denne oversigt bør indgå
i bestyrelsens overvejelser ved fastlæggelsen af den mest hensigtsmæssige regnskabsperiode for virksomheden. Dernæst kan det tilrådes at
udarbejde en køreplan for omlægningen, så alle nødvendige rettelser og
bestemmelser bliver overholdt. I den
forbindelse er det vigtigt, at værkets
egne retningslinjer for vedtægtsændringer følges, og at de nye vedtægter
m.v. anmeldes til Energitilsynet. 

CATERPILLAR
GAS-MOTORER
Med Caterpillars opdaterede produkt
program tilbyder vi gas-motorer i hele
produktspekteret fra 400kWe til 6500kWe
i den velkendte, høje Caterpillar kvalitet.
Bliv optimeret på:
sÏ$RIFTSOMKOSTNINGER
sÏ$RIFTSSIKKERHED
sÏ6IRKNINGSGRAD
sÏ,EVETIDÏ

NATURGA
S
&
BIOGAS

Med motoren følger naturligvis Pon Powers 24-timers service, autoriserede Caterpillar teknikere samt
ORIGINALEÏRESERVEDELEÏAFÏSRLIGÏHJÏKVALITETÏ6ORESÏANLGÏLEVERÏOPÏTILÏFREMTIDENSÏKRAVÏOGÏMULIGHEDER

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

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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Nye udfordringer for
kraftvarmeværkerne kræver
nye samarbejdsformer
- men hvor er statens incitamenter, og
hvor er den nationale koordinering?
Et netop afsluttet ForskEL-projekt dokumenterer, at det enkelte kraftvarmeværk har et betydeligt økonomisk incitament til at deltage i de forskellige
elmarkeder, men at den daglige planlægning af elmarkedets bud bør ske
koordineret og i samarbejde med andre værker.
TEKST: Sekretariatsleder Henning Donslund, Energisekretariatet
Ringkøbing-Skjern Kommune henning.donslund@rksk.dk

SAMARBEJDE Opgaven med at håndtere 100 % vindmølleel hører ikke kun
til i en fjern fremtid. Udfordringen er
der allerede i dag, idet RingkøbingSkjern Kommune har været 100 %
selvforsynende med el fra vindmøller
siden 2011.

Kraftvarmeværkerne er på vej mod
en fremtid, hvor nye opgaver venter:
1. Kraftvarmeværkerne skal i voksende omfang deltage i den markeds-

baserede indregulering af vindmølleproduktionen.
2. Kraftvarmeværkerne skal udbygges med nye anlæg, f.eks. elkedler og
varmepumper, som ligeledes markedsbaseret skal deltage i indreguleringen af vindmølleproduktionen.
3. Ud over den elmarkedsbaserede
drift skal kraftvarmeværkerne i
voksende omfang også deltage i
SmartGrid-opgaver i eldistributionsnettene.

4. Det forventes, at fjernvarmen nu
og i fremtiden skal være ﬂeksibel og
virke som lagerbuffer i forhold til
de mange vedvarende energikilder;
vindmøller, solvarme, solceller, biogas osv.

ForskEL-projektet
I et netop afsluttet ForskEL-projekt,
støttet af PSo-midler fra Energinet.
dk, har EMD i Aalborg og RingkøbingSkjern Kommune samarbejdet med

Energi2020
 Energi2020 er Ringkøbing-Skjern Kommunes
plan, som skal gøre hele
kommunen 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020.
 Energiregnskabets basisår er 2007, hvor selvforsyningsgraden var
22 %. I 2011 opnåede
man en selvforsyningsgrad på 37,5 %.
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 Målet for 2013 er, at
energiregnskabet når
helt op på 50 % vedvarende energi.
 I 2011 blev hele Ringkøbing-Skjern kommune
100 % selvforsynende
med el.
 Den vedvarende energi
kommer især fra store
vindmøller, hvor der i
2011 var opstillet ca. 233
MW. I 2020 forventes

der at være opstillet
450-500 MW-vindmøller.
 Siden foråret 2009 er
der arbejdet på at udnytte områdets store
biogaspotentiale. Den
såkaldte RingkøbingSkjern Biogas Model,
som er decentral i sin
struktur, skal skaffe
biogas svarende til det
eksisterende naturgasforbrug på alle områdets kraftvarmeværker.

 Der er i alt 12 selvstændige fjernvarmeværker
i Ringkøbing-Skjern
Kommune. Heraf er
de 10 naturgasfyrede
kraftvarmeværker.
 Projekt Energi2020 organiseres via det lokale
Energiråd og Energisekretariat.

NY VIDEN

lokale kraftvarmeværker for at
afhjælpe udfordringerne med
ﬂuktuerende el fra vindmøller
og sikre energieffektivitet og
økonomi.
På de enkelte kraftvarmeværker er der gennemført analyser,
simuleret og drøftet scenarier,
som kan effektivisere det enkelte
værk i forhold til kombinationer af brændsler og i forhold til
elmarkedsbaseret drift. Vi har
oplevet dygtige og engagerede
driftsfolk og bestyrelser.
Der har været enighed om,
at især de små værker ikke har
mulighed for selv at organisere
den fornødne markedsdeltagelse.
Der var enighed om, at der skal
etableres et unikt samarbejde,
som betyder, at også de små
kraftvarmeværker i størst muligt
omfang deltager i den markedsbaserede indregulering af vindmølleproduktionen. Dermed får
de små kraftvarmeværker også
fuld økonomisk gevinst af denne
indreguleringsopgave.
Projektet dokumenterer, at
det enkelte kraftvarmeværk har
et betydeligt økonomisk incitament til at deltage i de forskel-

Ringkøbing Fjernvarmeværk, onsdag 22. maj 2013

De decentrale kraftvarmeværkers betydning for balanceringen af
vindmølleproduktionen var særlig tydelig den 22. maj 2013, hvor
Energinet.dk aktiverede Ringkøbing Fjernvarmeværks 12 MW-elkedel
to gange – selvom prisen i både spotmarkedet og regulerkraftmarkedet var langt over værkets budpris. Den dag blæste det kraftigt
op, og strømmen kunne ikke komme ud af Vestjylland. Den balancering kunne elmarkederne ikke klare, da de ser Vestdanmark som et
balanceringsområde. Hvis ikke der havde været ﬂeksible kraftvarmeværker i Vestjylland, havde det været nødvendigt at afkorte den
vestjyske vindmølleproduktion endnu mere.
Ringkøbing Fjernvarmeværks drift kan følges online på
www.emd.dk/plants/rfvv

Meldeanlæg
i fjernvarmerør
Projektering, fejlretning og servicering
Dan-El A/S har med mere end 15 års daglig erfaring, opbygget et
stort knowhow, der gør os til en yderst kompetent samarbejdspartner på disse opgaver.
Så uanset om du er rørleverandør, entreprenør eller slutkunde,
er du altid sikret en god, uvildig og kompromiløs service på disse
opgaver.
Kontakt os
uforpligtende og
hør hvad vi kan
tilbyde.
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lige elmarkeder, men at den daglige
planlægning af elmarkedets bud bør
ske koordineret og i samarbejde med
andre værker.
Projeket er nyskabende ved at
etablere samarbejde mellem kraftvarmeværker inden for en kommune,

således at projektet er med til at
fremme en kommunal opbakning bag
gode vilkår for kommunens fjernvarmeværker, og således at projektet er
med til at fremme fælles opbakning
til kommunens strategiske energiplanlægning, Energi2020.

ForskEL
 ForskEL-programmet giver støtte til forskning i og udvikling af miljøvenlige elproduk tionsteknologier. Yderligere information kan ﬁndes på
www.energinet.dk
 ForskEL-projekt 10724. Elmarkedsoptimering af Ringkøbing-Skjern Kommunes kraftvarmeværker.
 Projektet er gennemført i et samarbejde mellem EMD i Aalborg, kraftvarmeværker og Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
www.emd.dk

   
   
 
Set Pipe leverandør af komplette
te
fjernvarme løsninger. Bygger på
høj kvalitet og leveringssikkerhed
gennem 34 år.
www.set.is

  | Tel: (+45) 50556994 | Fax: (+45) 75942963
erik@set.is | www.set.is
 | Tel: (+354) 480 2700 | Fax: (+354) 482 2099
set@set.is | www.set.is
 | Tel: (+49) (0) 2364 508894-0 | Fax: (+49) (0)
2364 508894-9 | info@setpipes.de | www.setpipes.de
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Energi2020
Ringkøbing-Skjern Kommune har et
mål om at bliver 100 % selvforsynende
med vedvarende energi i 2020. Det
lokale Energiråd og Energisekretariat
har afholdt tre store dialogmøder
med deltagelse af forsyningsvirksomheder og samtlige fjernvarmeværker.
Møderne er afholdt i henholdsvis
2011, 2012 og 2013 netop for at skabe
dialog og for derigennem at fremme
energioptimering samt øge anvendelsen af vedvarende energi.
Aﬂedt heraf etableres nu en fælles styregruppe, som skal beslutte,
om og hvordan der i kommunen kan
ﬁnansieres og udarbejdes en plan
for energiforsyningsstruktur som en
vigtig del af kommunens strategiske
energiplan.

NY VIDEN

ENERGIPOLITISK
KONFERENCE 2013
National koordinator
og statens incitamenter
efterlyses
Det er både godt og nødvendigt,
at Danmark via Energinet.dk udbygger de nationale el- og gasforbindelser til vores nabolande
og dermed sikrer ﬂeksibilitet
og måske forsyningssikkerhed
samt sikrer et markedsbaseret
prisniveau. Men netudbygningen bør ikke stå alene.
Danmark er verdensberømt
for sine decentrale kraftvarmeværker og høje energieffektivitet. Danmark og de enkelte
fjernvarmekunder har investeret enorme summer i kraftvarmeværkerne. Der er muligvis
ikke behov for alle de decentrale kraftvarmeværker i fremtidens energisystemer, men de
mest effektive har en stor værdi
og kan via store varmepumper
og deltagelse i balanceringsmarkederne bidrage yderligere
til samfundsøkonomien.
Kraftvarmeværkernes bestyrelser og driftsfolk er sat i verden for at skaffe forbrugerne
billig fjernvarme. De har stor
forståelse for, at de vil kunne bidrage yderligere til ﬂeksibilitet
og balancering af vindmølleproduktionen, men det måles de
bare ikke på.
Hvor er statens incitamenter
til de decentrale kraftvarmeværker, så kraftvarmeværkerne
både kan sikre egne forbrugere
billig fjernvarme og bidrage
til at sikre værdi af den megen
vindenergi og dermed sikre
Danmarks overordnede samfundsøkonomi?
Kommunerne kan medvirke
til dialog og lokal strategisk
energiplanlægning, men der
mangler yderligere incitamenter og synlig national koordinering.
Forbrugerne og kraftvarmeværkerne går en spændende
fremtid i møde. 

26. SEPTEMBER 2013
MOLTKES PALÆ, KØBENHAVN

KOM OG MØD DIT NETVÆRK
Tid Torsdag den 26. september 2013
Sted Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2,
1302 København K, tlf. 33 14 80 66
Konferencemiddag Madklubben,
Madklubbens Etablissementer,
Store Kongensgade 66, 1264 København K.
Pris Pris for konferencen 2.800 kr.
Pris for konferencemiddag 500 kr.
Tilmelding på www.danskfjernvarme.dk.
Kontaktperson: Inger Gai,
ig@danskfjernvarme.dk, tlf. 76 30 80 34
Sidste frist for tilmelding er
fredag den 13. september.
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DEBAT

Energibesparelser også
nødvendige i fjernvarmeområder
TEKST: Energi- og klimamedarbejder Søren Dyck-Madsen,
Det Økologiske Råd soeren@ecocouncil.dk

TARIFFER Omstillingen af det danske
energisystem til CO2-neutralitet eller 100 % vedvarende energi i 2050
sker mest omkostningseffektivt ved
mindst en halvering af det nuværende energiforbrug. Dette fastslår
Klimakommissionen i sin redegørelse
fra 2010.
Dette besparelsesniveau skal også
gennemføres i fjernvarmeområder,
hvis ikke det danske samfund skal
pålægges for store omkostninger.
Samtidig er det også klart, at når
der alligevel skal ske et væsentligt
indgreb i en bygning under hensyn til
vedligeholdelse eller forbedring, så
skal der samtidig foretages fremtidssikrede energibesparende tiltag.
Disse hensyn kolliderer med
fjernvarmeværkernes insisteren på,

at det økonomiske incitament til
besparelser aldrig må gøres så stort,
at en besparelse på varmeforbruget
i en tilsluttet bygning vil medføre et
tab for fjernvarmeselskabet, som er
større end den driftsbesparelse, som
besparelsen i bygningen medfører.
I Det Økologiske Råd ﬁnder vi,
at det er nødvendigt at prioritere i
denne ”konﬂikt”, og her vælger vi at
arbejde for, at de økonomiske incitamenter tilskynder til, at de størst
mulige energibesparelser foretages
på de rigtige tidspunkter i bygningens levetid, således at den danske
energiomstilling vil ske billigst muligt
for hele det danske samfund. Derudover ser vi også gerne en forøgelse af
beskæftigelsen i den danske byggesektor ved at fremme de økonomiske

incitamenter for energirenoveringer.
Det gavner nemlig også hele samfundet.
Det betyder, at de faste afgifter må
nedsættes for at understøtte disse
mål, hvilket rigtig mange fjernvarmeselskaber allerede har gjort, således
at den besparelse, som bygningsejeren kan opnå på de variable omkostninger, gøres så stor som muligt. Og
det betyder, at for at imødekomme
samfundets ønske om billigst mulig
energiomstilling, så kommer de varmeforbrugere, som ikke sparer på varmen, til at betale en smule mere.
Vi er dog klar over, at der er begrænsninger i mulighederne for de
selskaber, som allerede i dag har en
både høj fast og høj variabel varmepris. Men modsat ﬁndes der selska-

Dansk Fjernvarme mener
TEKST: Vicedirektør Kamma Holm Jonassen, Dansk Fjernvarme
khj@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme anerkender, at
tilpasning af fjernvarmesystemets tarifstruktur kan give større incitament
til energibesparelser, og vi vil gerne
se på forslag, der giver mulighed for
at honorere energibesparelser.
Vi kan imidlertid ikke anbefale at
indrette tarifsystemerne, så nogle
forbrugergrupper kan undgå at betale for de faste omkostninger. Det
er der især to grunde til. Når en kommune ved godkendelse har besluttet,
at der skal investeres i et fjernvarmesystem, bør alle de forbrugere, der
har mulighed for at trække på systemet, bidrage til betalingen, ligesom
det er tilfældet med elinfrastrukturen, veje etc.
Den faste afgift svarer til licenseller abonnementsbetaling for
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at kunne bruge fjernvarme – når
og hvis man vil. Hvis man ændrer
på forholdet mellem den faste og
variable betaling, medfører det,
at nogle kan slippe for at bidrage
til systemets omkostninger, mens
andre skal betale mere. Dette
er urimeligt, fordi alle ikke har
lige mulighed for at gennemføre
energibesparelser. Energioptimering
af boligen er omkostningstungt.
Lejere er afhængige af udlejer til
at gennemføre disse ombygninger,
ligesom det ikke er alle boligejere,
der har det økonomiske råderum
til at gennemføre ombygninger. De
modelberegninger, der dannede
baggrund for Tarifudvalgets rapport
i 2009, konkluderede, at de marginale
prisstigninger ved omstrukturering

af tariffen var på 29-78 %, mens de
tilhørende energibesparelser kun
var på op til 18 %. Kundegrundlaget
undermineres, idet mange forbrugere
installerer brændeovne etc. i stedet
for at spare på varmen. Endvidere
er det væsentligt at nævne, at et
stabilt varmeforbrug er mindre
ressourcekrævende end et varierende
forbrug. Derfor er fjernvarmen
hverken afhængig af, eller indbyder
til, ﬂeksibilitet i efterspørgslen
hos forbrugeren på samme måde
som el; et fjernvarmesystem kan
således indrettes efter forbruget og
samtidig fungere som balancering for
elsektoren.

DEBAT

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme

ber, som har en lav samlet varmepris,
og som kan ﬂytte omkostninger fra
fast til variabel betaling – uden at det
i væsentligt omfang medfører skift til
brændeovn.
Sådan er det på vandområdet,
hvor stort set hele betalingen for
vand og vandrensning er variabel, på
trods af at der også i vand- og kloaksystemet er en del faste udgifter,
som så må betales via en let forhøjet
variabel vandpris.
Vi har også fremlagt et mere vidtgående forslag, der blev medtaget
i de anbefalinger til Energirenoveringsstrategien, som blev aﬂeveret til
klima-, energi- og bygningsministeren
før sommer. Her foreslås, at der foretages en beregning af en ændring af
strukturen i fjernvarmepriserne, ud
fra at der fremover opereres med en
timebetaling for varme på lige fod
med elbetalingen og en fast abonnementsbetaling og en betaling for
brug af produktion og varmenet baseret på det maksimale varmeaftag
på året. Herved ligestilles fjernvarmen med det omliggende elsystem,
idet de to systemer vil blive mere
integreret fremover. Og det sikres, at
varmeomkostningen kommer til at afspejle de faktiske omkostninger ved
at producere denne varme og den andel af ledninger og produktion, som
hver varmeaftager har behov for beregnet efter maksimalt varmebehov.
En sådan ændring vil prissætte
fjernvarmen efter produktionsomkostning og værdi, således at der herved skabes betydelige økonomiske
incitamenter til at reducere varmebehovet i bygningen om vinteren og
udnytte varmeoverskuddet om sommeren til varmedreven fjernkøling. 

9. – 13. sep.

Almindelig kedelpasseruddannelse
(Modul A.2.1)

10. september Temadag om ESCO

Fredericia
Kolding

11. september

Seminar om lavenergienergibyggeri og
bæredygtighed (Modul B.0.9)

Kolding

12. september

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

Kolding

12. september Workshop om varmepumper

Kolding

Silkeborg
12. september Tekniske og almindelige bestemmelser
13. november – fyraftensmøde for bestyrelser (Modul D.0.4) Aalborg
16. september

Informationsdag om Dansk Fjernvarme for
nye ledere og bestyrelser (Modul A.0.1)

Kolding

16. - 20. sep.

Gasteknik/gasmotor (Modul A.2.3)

Kolding

17. september Bestyrelsens opgaver og ansvar (Modul D.0.1) Kolding
18. september

Temadag om konverteringer, kampagner og
salg

Kolding

19. september Erfa-møde i solvarmegruppen

Kolding

23. - 24. sep.

Kolding

Ledelse light (Modul B.0.2)

25. september Varmeforsyningsloven (Modul B.0.16)

Kolding

25. september Temadag om de nye indberetningskrav og
10. oktober
muligheder i Energispareaftalen

Kolding
Kolding

26. september Restanceinddrivelse, trin I (Modul A.4.6)

Kolding

26. september Energipolitisk Konference

København

30. september Økonomi for ledere (Modul B.0.11)

Kolding

30. september

Varmepumper og elkedler i fjernvarmen
(Modul B.2.6)

Kolding

1. oktober

Bliv klar til besøg af Arbejdstilsynet
(Modul A.0.13)

Kolding

1. oktober

Fremtidsplaner for små og mellemstore
fjernvarmeværker (Modul B.0.7)

Kolding

2. oktober
21. november

Bestyrelsens juridiske værktøjskasse
(Modul D.0.3)

Kolding
Ringsted

2. - 3. okt.

Vandbehandling (Modul A.2.2)

Kolding

3. oktober

Projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven (Modul B.1.5)

Kolding

Se flere tilbud, beskrivelser og programmer på
www.danskfjernvarme.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Alle er velkomne!
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LANDET RUNDT
Egedal
Kommune
etablerer to
nye fjernvarmeanlæg i Stenløse Syd
og Egedal by – drevet af biomasse og
solenergi. De nye anlæg er en del af
en fjernvarmestrategi, der skal gøre
varmeforsyningen mere bæredygtig.
Målet med projektet er at skabe
bysamfund, der bruger så lidt energi
som muligt og som udleder så lidt CO2
som muligt.
Det første anlæg bliver opført i
Stenløse Syd, hvor CO2-neutrale træpiller og et 1.300 kvadratmeter stort
solfangeranlæg sikrer bæredygtig
fjernvarme til konkurrencedygtige
priser. (Kilde: Sjællandske Medier)

Når Hofor overtager værket, vil selskabet sætte fart i Amagerværkets
omstilling til bæredygtig biomasse. Den
udvikling skal være med til at skubbe til
Københavns vision om at blive verdens
første CO2-neutrale hovedstad i 2025.
Det forventes, at aftalen falder
endeligt på plads i december i år, når
konkurrencemyndighederne har godkendt handlen. (Kilde: Frederiksborg Amts Avis)

Stenløse/Egedal

Klima- og miljøudViborg
valget i Viborg siger
god for, at Energi
Viborg Kraftvarme A/S udskifter kedelcentralens to kedler. Det koster
anslået 21 mio. kr., men samfundsøkonomisk spares der ca. 9,7 mio. kr.
De nye kedler får en samlet indfyret effekt på 30 MW. En af dem
forsynes med en kombibrænder med
fyringsolie som ekstra forsyningssikkerhed. Kedlerne forsynes desuden
med economizere til optimering af
brændselsforbruget, så den maksimale afgivne effekt på centralen
bliver 33,6 MW.
Skorstenen skiftes også ud, og den
nye skorsten vil blive forberedt med
et ekstra røggasrør for tilslutning af
en ekstra kedel. (Kilde: Viborg Stifts Folkeblad)

projekter på Bornholm viser, at der
løbende kommer ﬂere til, så tilslutningen typisk ender på 85-95 %.
Tilslutning af forbrugerne vil ske i
perioden fra december 2013 og frem
til efteråret 2014. (Kilde: Bornholms Tidende)
Det var ikke uden
en vis stolthed,
borgerne i Gl.
Havdrup 3. august kunne indvie
landsbyens nye halmvarmeværk.
Halmværket er det første skridt på
vejen til at gøre Gl. Havdrup til en
bæredygtig landsby.
Der var stor interesse for at studere det nye varmeværk, som kun er
blevet en realitet, fordi landsbyens
beboere selv trak i arbejdstøjet og ﬁk
projektet op at stå. Det er et helt nyt
halmværk, som nu leverer varmen.

Gl. Havdrup

(Kilde: Dagbladet Køge )

En meget
Gudhjem/Melsted
ﬂot tilmelding til
fjernvarmen i Gudhjem og Melsted
sikrer, at projektet med at føre
transmissionsledningen fra varmeværket i Østerlars kan gennemføres
som planlagt.
Med en tilmelding på 65 % kunne
gravearbejdet gå i gang i august.
Erfaringerne fra de andre fjernvarme-
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Fynboerne
kan se
frem til at
få endnu mere grøn energi. Der skal
nemlig opføres to nye biogasanlæg
– et på Midtfyn og et i Bogense.
Fjernvarme Fyn har, i samarbejde
med landmændene i foreningen
Faaborg-Midtfyn Biogas a.m.b.a,
udbudt opgaven.
Biogasanlægget på Midtfyn skal behandle omkring 350.000 ton biomasse
om året – hovedsagelig gylle, men
også energiafgrøder og restprodukter fra landbruget, industrien og husholdninger. Anlægget på Nordfyn skal
have kapacitet til at behandle 320.000
ton biomasse årligt. Landmændene
og Fjernvarme Fyn har fået tilsagn
om EU-støtte gennem NaturErhvervsstyrelsen, og for at få det tilskud er
deadline for opførelsen august 2015.

Bogense/Allested

Amagerværket er
solgt for en halv
mia. kr. til Hovedstadsområdets Forsyningsselskab,
Hofor. Sælgeren er Vattenfall.
Med købet af Amagerværket tages et skridt i Hofors strategi for at
levere fjernvarme til københavnerne
med højest mulig forsyningssikkerhed.

Amager

(Kilde: Licitationen)

Fredericia Fjernvarme har taget
fat på en omfattende sanering af fjernvarmenettet
i nordbyen. Investeringen på 25 mio.
kr. skal sikre andelshaverne en sikker
varmeforsyning og en årlig besparelse
på 1,5 mio. kr. på driftsregnskabet.
Fremover får fjernvarmeselskabet
leveret overskudsvarmen ind i ledningsnettet i nordbyen, og alene på
den konto kan man spare ca. en halv
mio. kr. om året. De penge bruges i
dag på elektricitet til at drive de store
pumper, der sender varmen tværs
gennem byen. (Kilde: Fredericia Dagblad)

Fredericia

  
   
Hos isoplus stræber vi hele tiden efter
at gøre det lidt bedre i morgen, end vi
gjorde det i går.
Derfor tænker vi innovation ind i alt hvad
vi gør, og ofte er det detaljen, der gør
forskellen.
Senest er vores svejsemaskine blevet
opgraderet med GPS registrering af muffer
samt online database for svejsedokumentation. Og vores alarmboks kan nu kobles
direkte på SRO anlægget og give øjeblikkelig advarsel ved fejl eller brud, ligesom
den også kan overvåge på et et-strengssystem.
Og hvis du vil vide, hvor meget du kan
spare på isoplus kontirør - sammenlignet
med traditionelt producerede rør - så tjek
vores gratis internetbaserede beregningsprogram isoCalc. Her kan du med en ny
funktion nu beregne, hvor meget ældning
af skummet i rør uden diffusionsspærre
forøger driftsomkostningerne.
Sidst, men ikke mindst, er vi altid klar til
at være innovative sammen med vores
kunder, og i samarbejde med jer udvikle
lige netop den løsning, som I står og
mangler. Det manglede da bare!
Heino Jensen, distriktschef
h.jensen@isoplus.dk

isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20
5500 Middelfart

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

 
- at isoplus leverer alle ugens hverdage, til
alle projekter, over hele landet?
- at isoplus har branchens største lager, og
netop igen har udvidet med yderligere
3500 m2?

  

NAVNE

Dansk
Fjernvarme har
pr. 1. september
ansat Astrid Birnbaum som afdelingsleder i afdelingen for Faglig
Rådgivning og Medlemsservice.
Astrid Birnbaum har siden 1983 og
indtil i år været ansat i HOFOR, det
tidligere Københavns Energi. Først
som projektingeniør og projektleder,
siden som afdelingschef og fjernvarmechef, inden hun blev forsyningsdirektør med ansvar for landets største
fjernvarmeforsyning. Hun er oprindelig uddannet bygningsingeniør.
Astrid Birnbaum er et kendt ansigt
i Dansk Fjernvarme og blandt Dansk
Fjernvarmes medlemmer og har i
mange år deltaget aktivt i forskellige
erfa- og arbejdsgrupper. Det gælder
ikke mindst Distributionsgruppen
og storfjernvarmeværkernes erfagruppe, ligesom hun har været med i
udarbejdelsen af Dansk Fjernvarmes
nye strategi.
NYT JOB

Som afdelingsleder for Faglig Rådgivning og Medlemsservice aﬂøser
Astrid Birnbaum John Tang. Han har
udfyldt posten i et år og har selv
ønsket at blive frigjort fra ledelsesopgaverne for at bruge mere tid på den
faglige rådgivning af Dansk Fjernvarmes medlemmer og det omfattende
analysearbejde, Dansk Fjernvarme er
involveret i.
NYT JOB Dansk
Fjernvarme har
pr. 1. august ansat John Michael
Hansen som administrativ servicemedarbejder. Han
er 53 år og bor i Vejle. John Michael er
ansat i serviceafdelingen, hvor han
arbejder med en lang række forskellige opgaver, der spænder fra servicering af de mange gæster i Fjernvarmens Hus, bl.a. i forbindelse med
kurser, til postforsendelse, trykopgaver og ejendommens drift.
John Michael Hansen har tidligere

haft lignende stillinger og kommer fra
en stilling i Vejen Kommune, hvor han
arbejdede som specialist i kontrolenheden for socialt bedrageri.
NYT JOB Anne Baastrup Holm er fra 1.
september ansat i Grøn Energi, hvor
hun bl.a. skal arbejde med analyser,
udvikling af fjernvarme og innovation og nye forretningsmodeller for
eksport af dansk fjernvarme.
Anne er uddannet ingeniør – Master of Science i Technology based
Buisness Development i 2012 fra Aarhus Universitet.
Anne Baastrup Holm har allerede
god erfaring med fjernvarme. Hun
har været studentermedhjælper hos
Dong Energy, hvor hun arbejdede
med forretningsmodeller for integration af energiteknologier, og har som
færdiguddannet ingeniør været projektkonsulent hos Lokalenergi A/S,
hvor hun arbejdede med lean, energioptimering og kunderådgivning.
Annes fritid går med spejderaktiviteter og motorsport.

BIO-OLIE
Vegetabilsk fyringsolie
til fjernvarmen

Dykker eftersyn
af akkumuleringstanke inklusiv
støvsugning og tilstandskontrol
Tankinspektion baseret på know-how og mange års erfaring.
Deres GARANTI for driftssikkerhed og miljøskader.
% " !! 
%  $* 
%  $"  
 $   " 
("! !  $) 

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

- kapacitet: 12.000 m3
- levering med egne tankbiler

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

Telemarken 7, 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 61 20 54 Fax +45 62 61 00 21
www.bio-olie.com

Ledningsmester til Hammel Fjernvarme

Hammel Fjernvarme søger en ledningsmester. Med reference til driftschefen får du ansvaret for distributionsnettet hos Hammel Fjernvarme, der forventer en fortsat udvidelse af
forsyningsområdet og optimering af egne områder.
Du bliver medlem af ledergruppen, sparringspartner for ledelsen og kommer til at spille en
central rolle i den fremtidige omlægning til et grønt energisystem.
Du bliver leder for to tekniske medarbejdere, vil have den daglige kontakt med værkets
entreprenører og indgår naturligvis i den daglige drift og vagtordning.
Dine ansvarsområder vil bl.a. være:
 Forsyningssikkerhed i distributionsnettet
 Vedligeholdelse, renovering og optimering af nettet
 Udvidelse af forsyningsområdet
 $QVYDUIRUY UNHWV¿UHYHNVOHUVWDWLRQHURJVDWHOOLWY UNHU
 Tilslutninger af nye kunder
 Ledningsregistrering
 Gennemførelse af energibesparelser og forbrugerrådgivning.
Vi tilbyder dig:
Et spændende job med en attraktiv lønpakke, personalegoder og gode uddannelsesmuligheder.
Vi forventer af dig:
Du har en teknisk uddannelse, erfaring fra forsyningsvirksomhed, entreprenørvirksomhed
eller andre aktører i fjernvarmebranchen.
Du har erfaring med ledelse og projektledelse af større anlægsprojekter og kendskab til
projektering og dimensionering af fjernvarmeledninger.
Du lægger vægt på gode sociale relationer og godt samarbejde.
Du har visioner og formår at skabe positive relationer til kunder og medarbejdere. Du
træffer beslutninger på baggrund af sikre og klare facts.
For yderligere oplysninger se vores hjemmeside www.hammelfjernvarme.dk eller kontakt
driftschef Niels Haugaard på telefon 86 96 97 66. Send venligst din ansøgning til
hf@hammelfjernvarme.dk senest den 15. september 2013. Tiltrædelse forventes den 1.
november 2013.

Hammel Fjernvarme har en af landets billigste fjernvarmepriser. Derfor oplever vi en stabil tilgang af
private og virksomheder, som ønsker at blive tilsluttet værket. Derudover har bestyrelsen underskrevet fusionsaftaler med Gjern og Lading/Fajstrup. Fusionsaftalerne skal godkendes af vores generalforsamling i august. Værket beskæftiger 14 medarbejdere.
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NAVNE

Dansk
Fjernvarme har
pr. 1. september
ansat Lis Holst
som regnskabsmedarbejder. Hun
er 58 år og bor i
Sønderborg. Hun skal arbejde i regnskabsafdelingen, hvor hun skal have
fokus på almindeligt forekommende
bogholderimæssige opgaver for
Dansk Fjernvarmes regnskabsenheder, herunder skal hun varetage projekt- og ressourcestyring for Foreningen Grøn Energi.
Lis Holst, som tidligere har været
ansat i energibranchen, kommer fra
en vikarstilling hos Skyways Technics,
hvor hun var ansvarlig for projektopgaver og energioptimering.
NYT JOB

Steffen B. Moe går på
pension. Steffen
B. Moe, som siden
1988 har været direktør for Sønderborg Fjernvarme,
går på pension. Steffen Moe aﬂøses 1.
september af Erik Wolff. Overleveringen sker i løbet af september måned,
hvorefter Steffen kan skrive folkepensionist på visitkortet.
PÅ PENSION

NYT JOB Erik Wolff,
der er 52 år, er ansat som ny direktør for Sønderborg Fjernvarme.
Han er uddannet
maskiningeniør
fra Sønderborg Teknikum. Erik Wolff
har haft ﬂere lederstillinger i industrien og energibranchen, bl.a. som: fabrikschef på Chr. Hansens enzymfabrik
i Gråsten, som direktør for Sønderborg
Kraftvarmeværk og senest som kraft-

værkschef hos Dong Energy med ansvaret for 2 kulfyrede kraftværker og 3
affaldsfyrede kraftvarmeværker i Danmark samt 1 kraftvarmeværk i Norge.
NYT JOB Hans
Stokholm er pr. 1.
juli ansat som
driftschef på
Greve Fjernvarme,
hvor han er ansvarlig for den administrative og tekniske ledelse af
værket. Hans Stokholm er 56 år, uddannet maskinmester og har mange
års teknisk og administrativ erfaring,
senest seks års ansættelse som driftsleder hos Høje Taastrup Fjernvarme.

Horsens
Varmeværk har pr.
3. juni 2013 ansat
ingeniør Lars Rossen som afdelingsleder i distributionsafdelingen.
NYT JOB

Vejrstation

sparer op til 6-8 %
af tab i jeres
fjernvarmenet
Mini vejrstation fra
Dania Electric tilpasserr
fremløbstemperaturen
til vejrforholdene
Lav anskaffelsespris
og kort tilbagebetalingstid
ngstid

%V
SBNNFS
NËMHSVQQFO
CFETUIFS
7JMEVNBSLFETGSFQSPEVLUFSFMMFS
IBSEVCSVHGPSOZFNFEBSCFKEFSF 
GKFSOWBSNF O
4ËBOOPODFSJ'+&3/7"3.&/

,POUBLU+ZUUF,SPOHBBSE)FOTFO UMGFMMFS
FNBJMKI!EBOTLGKFSOWBSNFEL XXXEBOTLGKFSOWBSNFEL
Klostermarken 2 · DK-9550 Mariager
Tlf: +45 9668 2600 · mail@dania-electric.dk · www.dania-electric.dk
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NAVNE

Stillingen er nyoprettet, og Horsens
Varmeværk ønsker med dette tiltag at
styrke organisationen for bl.a. at
kunne efterkomme den massive satsning på udbygningen af fjernvarmen,
som Horsens Kommune har vedtaget i
deres strategiske klimaplan. Dette vil
for Horsens Varmeværk medføre en
betragtelig udbygning af det eksisterende forsyningsområde og tilslutning og konvertering af nye områder.
Herudover skal en strategisk renoveringsplan implementeres i det eksisterende forsyningsområde.
Lars Rossen har mere end 30 års
bred erfaring med fjernvarme. Senest
kommer han fra en stilling som seniorprojektleder/markedschef hos Niras.

kommende opgaver, bl.a. i forbindelse med kommunens store fjernvarmesatsning, har de to varmeværker i
Horsens by i fællesskab ansat Torben
Hansen som projektleder.
Værkerne ønsker dermed at intensivere samarbejdet for at udnytte
synergi og driftsfordele.
Torben startede i november 2012 og
har således allerede implementeret en
fælles vagtordning og en række energioptimeringer. Hos Horsens Varmeværk fungerer Torben desuden som afdelingsleder i produktionsafdelingen.
Torben Hansen er maskinmester
med mange års erfaring fra procesindustrien. Han kommer med erfaring som
produktionsteamleder, vedligeholdelseansvarlig og projektleder fra AAK A/S.

Torben
Hansen er ansat
som projektleder
hos Dagnæs-Bækkelund og Horsens Varmeværk.
For at matche

Sonlinc
har pr. 5. august
2013 ansat Charlotte Rønhave
som forretningskonsulent. Charlotte kommer fra

NYT JOB

NYT JOB

en stilling hos Fredensborg Forsyning
og har mange års erfaring inden for
forsyningsbranchen.
Desuden er Charlotte allerede et
kendt ansigt i virksomheden, da hun
tidligere har været ansat i Sonlincs
supportafdeling.

NYT JOB Akademiingeniør Finn
Bruus er ansat i
MOE A/S – Vordingborg, det tidligere Skude & Jacobsen, hvor han
skal arbejde med
fjernvarmeprojekter, varmeplanlægning og projektstyring. Finn Bruus
kommer fra en stilling som forretningsfører i Greve Fjernvarme og har arbejdet med fjernvarmen i 25 år – både som
rådgiver og i forsyningsselskaber. Han
har i en periode været med i Dansk
Fjernvarmes uddannelsesudvalg og
Dansk Ledningsejerforum som repræsentant for Dansk Fjernvarme.

Med reference til bestyrelsen søges en direktør med
ansvar for selskaberne Holte Fjernvarme, DTU-HF og HF
Energirådgivning med en samlet omsætning på 170 mio. kr.

Som kandidat til denne spændende og udfordrende direktørstilling, ser vi gerne ansøgere med en tekniskog administrativ ledelseserfaring.

Nøgleopgaverne for direktøren vil bl.a. være at:
9 Varetage det daglige ledelsesmæssige ansvar for
selskaberne, herunder det økonomiske resultat.

Kandidaten skal have forståelse for den kommunale
beslutningsproces og de særlige krav som et tæt samarbejde med offentlige virksomheder stiller. Erfaring fra
et varme- eller forsyningsselskab vil være en fordel.
Direktøren skal være en god dialogpartner med en direkte
og ukompliceret kommunikationsform og være god til
tværorganisatorisk samarbejde og forhandling.

9 Fastholde og udbygge forbrugernes tillid gennem høj
forsyningssikkerhed og service over for forbrugerne.
9 Planlægge og konvertere bolig- og industriområder til
fjernvarme.
9 Udarbejde strategiske beslutningsoplæg til bestyrelsen,
herunder planer for drift og udbygning af miljørigtige,
vedvarende og økonomiske varmekilder.

Holte Fjernvarme distribuerer varme til sine forbrugere
dels i form af kraftvarme fra DTU i Lundtofte og Nordforbrænding, og dels i form af supplerende egenproduktion
på centralerne i Nærum og Øverød.

Vil du vide mere om denne interessante stilling, kan du i fortrolighed kontakte partner Stig Andersen på tlf. 2834 6465.
Se yderligere på www.lohff.dk eller www.holte-fjernvarme.dk. ANSØGNING kan ske online på www.lohff.dk, ”Executive Jobbørs” via linket
”opret ansøgning” eller manuelt på linket http://job.lohff.dk
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Efter
21 år hos LOGSTOR, og 31 år i
branchen har områdechef Hans
Jørgen Bruun
valgt at gå på pension ved udgangen af september.
Hans Jørgen Bruun havde arbejdet
som assistent hos Brovst Fjernvarme
i 10 år, da han i 1992 startede sin karriere hos LOGSTOR. Han blev ansat som
projektleder ved LR Energi, et datterselskab af det daværende Løgstør
Rør, hvor han skulle koordinere opførelsen af ﬂere af ﬁrmaets barmarksprojekter, f.eks. Dalmose/Flakkebjerg
ved Slagelse og Lem/Ramsing/Lime.
Tre år senere rykkede han over
i moderselskabet som tekniker i
Nordjylland og blev efterfølgende
områdechef med ansvar for salget til
værker, grossister og smede i samme
landsdel.
Hans Jørgen Bruun er kendt for sin
høje grad af forståelse for service, og
han vil gøre alt for at sikre, at hans
PÅ PENSION

kunder får de produkter, de står og
mangler – om han så selv skal bringe
dem ud i sin egen trailer.

NYT JOB Jacob
Sten Petersen er
ansat som projektleder hos
MOE A/S – Vordingborg, det tidligere Skude & Jacobsen. Jacob Sten Petersen er 44 år
og uddannet diplomingeniør med
energiteknik som speciale. Hos MOE
A/S skal han rådgive om energiløsninger og energibesparelser i industrien,
herunder udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme og energiledelse. Derudover vil Jacob rådgive om
fjernvarmetransmission og -planlægning samt decentrale varmeværker.
Jacob Sten Petersen kommer fra Nordic Sugar, hvor han har arbejdet med
industrielle energianlæg, energisystemer og energiledelse.

50-års jubilæum
I anledning af Skals Kraftvarmeværks
50-års jubilæum holdes

Fredag den 13. september 2013
kl. 13 – 17
På værkets adresse, Solbakken 1, Skals.

NYT JOB Gemina
Termix har ansat
Lone Lysgaard
som medarbejder
i Intern salg. Lone
er uddannet vvsinstallatør og
kommer fra et job i grossistleddet.

SteelTank er en jysk virksomhed med mange års
erfaring i levering af tank- og procesanlæg til:
t
t
t
t

Åbent Hus

Sonlinc har pr. 1. august 2013
ansat Keld Nielsen som forretningskonsulent i Kolding. Med mere end
30 års erfaring fra Dalum Papir A/S
i Odense har Keld Nielsen en bred
erfaring, som ud over en generel
viden om it omfatter SQL- og VBprogrammering, Oracle-databaser,
dataudtræk m.m.
NYT JOB

t

Varmeakkumulering
Biogasanlæg
Olieanlæg
Silotanke med snegleudtræk
Beholdere og procesrør i rustfri stål

SteelTank er en ordreproducerende virksomhed,
der detail-projekterer og leverer tank- og procesanlæg i hoved- eller delentreprise.
For yderligere informationer eller et uforbindende
projektforslag, kontakt SteelTank på tlf. 75 45 08 11
eller se nærmere på www.steeltank.dk

Arrangementet foregår i telt i forbindelse
med værkets lagerhal, og vi byder på et
lille traktement og forfriskninger.
Det vil glæde os at se kolleger, forretningsforbindelse og forbrugere.
For interesserede vil der være mulighed for
en kort rundvisning på værket.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Skals Kraftvarmeværk
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Steeltank A/S: H.E. Bluhmes Vej 79, 6700 Esbjerg
Telefon: +45 75 45 08 11, Telefax: +45 75 45 08 47
steeltank@steeltank.dk

DEN NYE ULTRASONIC MÅLER FRA LANDIS+GYR
- ET ABSOLUT HIGH+LIGHT
ULTRAHEAT®T230 er den nye generation af ultralyds varme- eller kølemålere med et nyt
JODV¿EHUIRUVW UNHWPnOHU¡UVSHFLHOWXGYLNOHWRJRSWLPHUHWWLODWRSI\OGHDOOHEROLJHUVEHKRY
MnOHUHQKDULPSRQHUHQGHHJHQVNDEHUOHWLY JWUREXVWODYDQVNDIIHOVHVSULVVDPW\GHUVW
EUXJHUYHQOLJRJQHPDWKnQGWHUH
T230 måleren er et moderne og revolutionerende alternativ til eksisterende målere!

High+Lights:
Varme- eller kølemåler med ultralydsteknik
Va
0RGHUQHJODV¿EHUIRUVW UNHWÀRZGHO
0R
7-cifret, let læseligt display
7-c
7H
7HPSHUDWXURPUnGH&
6W
6WRUWG\QDPLVNÀRZRPUnGH
$OOHPRQWHULQJVUHWQLQJHUXGHQEHJU QVQLQJ
$OO
Hurtig og sikker montering
Hu
Lagring af værdier for 24 måneder
La
M-Bus interface
MSe
Selvdiagnosticerende
Miljøvenlig konstruktion
Mi

+YLVYLKDUIRUPnHWDWY NNHGLQQ\VJHUULJKHGRJGXHULQWHUHVVHUHWL\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQNRQWDNWYHQOLJVW
Landis+Gyr A/S
'DOEHUJVWU¡JHWVDO
2630 Taastrup
dk.info@landisgyr.com
www.landisgyr.com/eu

Nærvarme med optimal rørføring

Skole og fritid

Landbrug

Beboelsesområde

LOGSTOR FlextraPipe
En enkel og sikker nærvarmeløsning
LOGSTOR FlextraPipe er et komplet sortiment af ﬂeksible rørsystemer til
nærvarmeprojekter, fjernvarmestikledninger og brugsvandsinstallationer.
Rørenes korrugerede kappe og bløde isoleringsskum giver den unikke
ﬂeksibilitet, som disse opgavetyper kræver.

LOGSTOR FlextraPipe er ekstremt fleksibelt og
derfor enkelt og sikkert at føre rundt om selv
vanskelige forhindringer. Eksempelvis bygninger,
træer og landskaber, der skal tages særlige
hensyn til.

www.logstor.com

Sortimentet består af tre rørtyper: PexFlextra, AluFlextra og SaniFlextra,
som alle er garanti for kvalitet, sikkerhed og ﬂeksibilitet i topklasse. De har
forskellige medierør, hvilket tilgodeser forskellige behov med hensyn til tryk,
temperatur og isoleringstykkelse. Det gør, at der ﬁndes en ideel løsning til
netop dit projekt.
Læs mere om FlextraPipe og nærvarme på www.logstor.com/flextrapipe

