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Ny hjemmeside
Få en guide til Dansk
Fjernvarmes nye hjemmeside.

ny viden

Evaluering af vandsektoren
Ny rapport viser, at fjernvarmen
kan lære af vandsektorens
effektiviseringsproces.
praksis

Overskudsvarme
på vej til Fur
En fjernvarmeledning føres under Fursund og skal fremover
levere overskudsvarme fra fabrikken Skamol.

El-styringer
og SRO-anlæg

Kontrol af højspændingsbryder

Nødstrømsanlæg

SRO-anlæg

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

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

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

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

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

Tjæreborg
Industri
FJERNVARME • ENERGI • BETON

- en stabil og troværdig samarbejdspartner!

Den korte
bane er en
god forretning
- også i
længden
Brug fleksibiliteten i din produktion, og få en højere indtjening på det korte marked. Hos Neas Energy
tilbyder vi at optimere din produktion på Intraday markedet. I dag er det ofte sol og vind, der sætter
prisen på elmarkedet. Det betyder større prisudsving fra dag til dag og time til time. Vi opererer 24/7
over hele Europa, og gør det muligt for vores kunder at tjene på prisændringer i markedet her og nu.
Alt du skal gøre er at melde ind, om du ønsker at deltage i Intraday markedet, så vi kan bruge den
produktion du har til rådighed - helt risikofrit og uden ekstra administration for dig.
Ring til Søren Rygaard på 20 62 01 60 og hør mere.

neasenergy.com

Mindre bøvl er vejen
til mere vækst

Indhold

Helle Thorning-Schmidt var klar i mælet, da hun
præsenterede regeringens vækstplan. Bøvl og
bureaukrati må ikke være stopklodser for nye arbejdspladser og lavere priser til forbrugerne, lød
det fra statsministeren. Den melding falder i god
jord hos Dansk Fjernvarme. For varmeværkerne
har om nogen formået at skabe både et effektivt
energisystem til gavn for forbrugerne og masser
af arbejde i de små og mellemstore virksomheder, der ifølge regeringen skal være trækhestene i
de kommende års vækstmarch.
Alene i 2013 investerede værkerne fem milliarder
kroner i grøn udvikling. Det skabte 6.000 arbejdspladser til ingeniører, VVS’ere, smede og mange
andre faggrupper. Over hele landet – og med en
betydelig eksport ud af landet.
Alligevel lægger regeringen i sit vækstudspil
nu op til at skabe en ny regulering af sektoren
med virkning allerede fra januar næste år. En
øvelse, der skal give effektiviseringsgevinster for
en halv milliard kroner.
Hvor det tal kommer fra, er lige så uklart,
som det er højt sat, for varmeværkerne
har for længst høstet de lavthængende
frugter. Men hvis udgangspunktet
er, at effektiviseringerne skal findes
ved at fjerne administrative byrder,
er vi naturligvis klar til at gå aktivt
ind i det lovforberedende arbejde
og tænke helt ud af boksen for at
få ”Danmark helt ud af krisen”. Og
bliver det nødvendigt undervejs,
minder vi gerne embedsmændene
om, hvad deres politiske chef har
sagt: Mindre – ikke mere – bøvl
og bureaukrati er vejen frem mod
mere vækst.
Kim Mortensen,
direktør for Dansk Fjernvarme
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Også her
er der fjernvarme
Læs mere side 17

Fjernvarmen står
centralt i nye analyser
Fjernvarmen skal udvides betydeligt for at
sikre den grønne omstilling. Det fremgår af
Energistyrelsens analyser på energiområdet.
Læs mere side 8
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Dansk Fjernvarme klar
med ny hjemmeside
Automatisk tilpasning til telefoner og tablets samt
en forbedret søgefunktion er blandt nyskabelserne
på Dansk Fjernvarmes nye hjemmeside.
Læs mere side 10

profil

Anders Eldrup:

Kloge analyser
skal bringe
fjernvarmen
videre
Anders Eldrup vil som ny formand for
fjernvarmens tænketank, Grøn Energi,
have fjernvarmens betydning frem i
lyset, så der kan komme en fornuftsbaseret debat om fjernvarmens rolle i
fremtidens energisystem.
Læs mere side 22

ny viden

Køleanlæg kan levere
store mængder varme
Der er et enormt potentiale i at udnytte overskudsvarmen fra køleanlæg. Nøglen er at etablere flere fjernkøleanlæg. Det dokumenterer en ny undersøgelse.
Læs mere side 28
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Stopklodser for vækst skal væk
Fjernvarmesektoren bidrager allerede markant til at
skabe vækst over hele landet. Alene i 2013 investerede
varmeværkerne fem milliarder kroner, som skabte 6.000
arbejdspladser i masser af små og mellemstore danske
virksomheder.
Men det udelukker ikke, at branchen kan bidrage yderligere til at få den økonomiske samfundskage til at vokse.

Det kræver dog, at dens vilkår forbedres på en lang række
punkter.
– Varmeværkerne arbejder hele tiden på at effektivisere driften og er også klar til nye investeringer, men
desværre løber de ofte panden mod en mur af finansielle
stopklodser og rigide bureaukratiske regler, siger Kim
Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Ny regulering af fjernvarme
Regeringen lægger i sin seneste vækstpakke ”Danmark helt ud af krisen” op
til besparelser i fjernvarmesektoren for en halv milliard kroner gennem en ny
regulering. Nærmest urealistisk, lyder kommentaren fra Dansk Fjernvarme.
Tekst: Kommunikationschef Lars Blunck, Dansk Fjernvarme lab@danskfjernvarme.dk

E

n halv milliard kroner. Så meget skal landets varmeværker
ifølge regeringen finde i besparelser frem til 2020. Det kom frem, da
regeringstoppen, med statsminister
Helle Thorning-Schmidt i spidsen,
midt i maj præsenterede vækstpakken ”Danmark helt ud af krisen”.
Planen lægger op til, at der skal
effektiviseres for mere end tre milliarder kroner på forsyningsområdet.
Hos Dansk Fjernvarme undrer man
sig over grundlaget for de store besparelser.
– Regeringen har helt åbenlyst
skudt med spredehagl for at finde
flest mulige finansieringsmuligheder,
men dokumentationen for det store
besparelsespotentiale er bare ikke til
stede, siger Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen.
Han kalder den halve milliard, der
skal effektiviseres for i fjernvarmesektoren inden 2020, for et meget
ambitiøst mål, der kan blive mere
– Hvile-i-sig-selv princippet har
allerede bevist, at det kan skabe
en effektiv varmeforsyning. Men
det kræver, at varmeværkerne
har de rette vilkår til fortsat at
effektivere deres arbejde, siger
Dansk Fjernvarmens direktør,
Kim Mortensen.
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end svært at nå. Ikke mindst fordi
varmeværkerne løbende har trimmet
driften.
Regeringen vil allerede i januar
komme med sit udspil til en ny regulering på fjernvarmeområdet, og hos
Dansk Fjernvarme er man bekymret
over udsigten til, at de ønskede besparelser skal hales hjem gennem

nye, tunge administrative krav, hvor
resultatet ikke står mål med indsatsen og omkostningerne.
Skræmmebilledet er vandsektoren, der allerede lider under en fejlslagen regulering, hvor blandt andet
prislofter og benchmarkmodeller har
kostet forbrugerne mere, end det har
sparet dem for.
– Den suppedas vil vi ikke ende
i. Man kan få den tanke, at de nye
reguleringsregimer især går ud på at
skabe job hos myndighederne. Vi vil
hellere fastholde job i produktionssektoren og lade forbrugerne få gavn
af besparelserne. I den sammenhæng
har hvile-i-sig-selv princippet allerede bevist, at det kan skabe en effektiv varmeforsyning. Men det kræver,
at varmeværkerne har de rette vilkår

nyheder

Han peger blandt andet på, at kommunernes garantiprovisioner fordyrer og ofte forhindrer investeringer i nye
projekter. Og de projekter, der alligevel sættes i gang,
blive ofte obstruerede af lange sagsbehandlingstider hos
myndighederne i forbindelse med projektgodkendelser
og klager.
Fjernvarmeselskaberne er også tvunget til at binde
unødigt mange ressourcer til indberetninger og andre
administrative byrder. Det gælder for eksempel på energispareområdet, hvor man med fordel kunne skære en

luns af bureaukratiet. Samtidig forhindrer skattereglerne
også værkerne i at effektivisere ved at samarbejde og
fusionere, så her er der også behov for at trimme regelsættet.
– Så der er masser at tage fat i, og vores mål er helt
klart: Effektiviseringer af fjernvarmesektoren skal gå
hånd i hånd med politiske initiativer, der skaber mindre
bureaukratisk bøvl og færre omkostninger og i sidste
ende kan give forbrugerne lavere priser og dermed styrke
væksten herhjemme, siger Kim Mortensen. J

sektoren til januar
til fortsat at effektivere deres arbejde, siger Kim Mortensen.
Han har derfor også bidt særligt
mærke i, hvad Helle ThorningSchmidt sagde i sin præsentation af
regeringens vækstpakke.
– Statsministeren var helt klar omkring, at vejen frem mod mere vækst

er mindre bøvl og bureaukrati. Ikke
mere. Den linje bakker vi fuldt op om,
og vi vil presse på for at få politikerne
til at lade handling følge ord.
Til gengæld garanterer Kim Mortensen politikerne, at fjernvarmeværkerne er klar til at tage handsken op
og bidrage til at skabe vækst.

– Vi har mange konkrete ideer til,
hvordan sektoren kan skabe nye
arbejdspladser og udvikle en endnu
mere effektiv varmeforsyning, som
også vil være til gavn for landets
mere end 1,6 millioner fjernvarmeforbrugere. J

FJERNVARMETUNNEL
UNDER KØBENHAVNS HAVN
www.cowi.dk
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Energianalyser offentliggjort:

Fjernvarme helt central
Energistyrelsen har nu officielt offentliggjort sine analyser af
energiområdet. Fjernvarme skal udvides betydeligt for at sikre den
grønne omstilling. Men der mangler konkrete politiske tiltag.
Tekst: Kommunikationschef Lars Blunck lab@danskfjernvarme.dk og pressechef Torben Øllegaard Sørensen tos@danskfjernvarme.dk
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D

en fjernvarmeanalyse, som
Ea Energianalyse og Cowi for
flere måneder siden afleverede til Energistyrelsen, er nu blevet
blåstemplet og offentliggjort af
styrelsen sammen med de øvrige analyser på energiområdet. Indholdet af
fjernvarmeanalysen er der dog ikke
rokket ved – heller ikke efter at den er
blevet præsenteret for Folketingets
energiordførere.
Samfundsøkonomisk set er det
ifølge fjernvarmeanalysen fornuftigt
at udbrede den kollektive varmeforsyning – især i eksisterende fjernvarmeområder. I dag udgør fjernvarme
50 procent af den samlede opvarmning i Danmark, men ifølge analysen
skal andelen op på 62 procent i 2035.
De samme tal blev allerede afsløret i marts på baggrund af en
aktindsigt, så de kommer ikke som en
overraskelse for Dansk Fjernvarme.

Til gengæld ser man nu frem til en
nødvendig politisk opfølgning.
– Vi er naturligvis tilfredse med, at
også den endelige rapport understreger, at fjernvarme er rygraden i fremtidens fossilfrie energisystem, men
trods ventetiden mangler vi desværre
stadig at se en række nødvendige
politiske tiltag, der kan realisere ambitionerne, siger Dansk Fjernvarmes
direktør, Kim Mortensen.

Decentrale kraftvarmeværker
skal vælge frit
Det er især de mindre naturgasfyrede
kraftvarmeværkers situation, der er
behov for at forbedre. I fjernvarmeanalysen lægges der op til, at den naturgasbaserede kraftvarmeproduktion her skal afløses af varmepumper
og solvarme, men det vil kræve mas-

Fjernvarmeanalysen ”Fjernvarmens rolle i
fremtidens energiforsyning” slår fast:
ɟɟ At der er samfundsøkonomisk potentiale for at øge udbredelse af
fjernvarme, primært i eksisterende fjernvarmeområder.
ɟɟ Fjernvarme bør udvides fra at udgøre 50 procent af varmeforbruget
til 62 procent.
ɟɟ Behov for kraftvarme vil blive reduceret. Naturgas vil således i 2020
udgøre en forsvindende lille del af brændselsforbruget til fjernvarme
og være væk i 2025.
ɟɟ Naturgaskraftvarmeproduktion forventes afløst af varmepumper og
solvarme.
ɟɟ Analysen ”Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050” anslår omkostningerne ved den grønne omstilling til at være 6-29 mia. kr. mere end et
forsat forbrug af kul, olie og naturgas.
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sive investeringer for de i forvejen
hårdt belastede værker.
Derfor bør man fra politisk side i
stedet give værkerne mulighederne
for selv at vælge brændselstype, lyder
opfordringen fra Kim Mortensen.
– Det er urealistisk at tro, at de
små barmarksvarmeværker har de
finansielle muskler til at konvertere
til solvarme og varmepumper. De bør
i første omgang i stedet få mulighed
for at gå over til biomasse akkurat
som de større værker, siger Dansk
Fjernvarmes direktør.
Fjernvarmeanalysen er baseret
på en massiv udbygning af vindmøllekapaciteten. Energistyrelsens overordnede analyse peger dog på, at det
vil være endnu billigere at basere det
samlede energisystem på en større
andel af biomasse. Konsekvenserne
for et sådant scenarie har styrelsen
ikke beskrevet for fjernvarmen.

Billig omstilling
Dansk Fjernvarme vurderer dog, at et
energisystem baseret på biomasse
vil stille fjernvarmen endnu bedre
og kunne føre til både lavere priser
for forbrugerne og en endnu større
udbredelse. Tilmed vil det være med
velkendt og effektiv teknologi, der
kan indfases her og nu.
Energistyrelsens samlede konklusion for hele energiområdet er, at
det er teknisk muligt at omstille det
samlede energisystem til at være fossilfrit. Og det endda til en meget lav
pris ifølge klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.
Energistyrelsens rapport opgør
meromkostningerne ved at have en
fossilfri energiforsyning til mellem 6
og 29 mia. kr. i 2050, afhængigt af hvilket grønt energisystem der vælges. J

Foto: Baggrundsfoto Solbergfoss 1 eksteriør (Foto: E-CO)

Vores

overblik
værk
sikrer dit

I et marked med meget skiftende elpriser er det vigtigt at have det
fulde overblik over de mange faktorer, som kan have indflydelse på
elprisen.
Hos Energi Danmark lægger vi vægt på professionel og troværdig
rådgivning. Vores mange år i energibranchen gør, at vi kan rådgive
og fokusere på, hvad der er vigtigt for lige netop dit værk.

www.energidanmark.dk

Kontakt Produktion & Balance
+45 87 44 67 80
pba@energidanmark.dk
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Dansk Fjernvarmes
nye hjemmeside er i
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk

D

ansk Fjernvarme har fået en helt ny hjemmeside. Den er indbydende
og enkel at se på, og den er let at bruge – uanset om man sidder ved
en computer eller har en mobiltelefon eller en tablet i hånden.
Hjemmesiden er nemlig baseret på et såkaldt responsive design, som
betyder, at indholdet automatisk tilpasser sig alle skærmstørrelser.
Internetadressen er den samme, og noget af indholdet går også igen. Til
gengæld er danskfjernvarme.dk helt ny, når det gælder både designet og
teknikken bag siden. Alt sammen for at brugerne nemmere kan finde det,
de søger, og samtidig få inspiration til at klikke sig videre til andet indhold.

Enkel og overskuelig opbygning
Hjemmesiden rummer mange informationer, og for at gøre det nemt at
finde rundt på siden er den delt op i syv sektioner.
Opdelingen i sektionerne svarer langt hen ad vejen til fordelingen af
stoffet i en avis. Hver sektion har sin egen forside, hvor det nyeste og mest interessante er
fremhævet inden for områder som f.eks. ”NyheSyv sektioner
der”, ”Viden om” eller ”Kurser og møder”.
Indholdet er delt op i sekDansk Fjernvarmes medlemmer har fortsat
tioner, som vi kender det
et selvstændigt område, der kræver et login. Her
fra aviserne. De syv sekkan medlemmerne blandt andet finde nyheder
tioner har hver sin forside:
fra Dansk Fjernvarme og forskellige værktøjer og
ɟɟ Nyheder
vejledninger.
ɟɟ Vi mener
Ligesom i Fjernvarmens Hus i Kolding deler
ɟɟ Om os
Dansk Fjernvarme og tænketanken Grøn Energi
ɟɟ Viden om
også hus i den digitale verden. På den nye hjemɟɟ Magasinet
ɟɟ Kurser og møder
meside har Grøn Energi sin egen sektion, hvor
ɟɟ Grøn Energi
man blandt andet kan læse om aktuelle rapporter og arrangementer.
Meget nemmere at bruge
Den nye hjemmeside bygger på en opdateret teknisk platform, der i sig selv
er med til at forbedre brugervenligheden.
Den nye tekniske platform giver også flere andre fordele:
1. Man kan med et enkelt klik dele indholdet på sociale medier
2. Søgemaskinen er forbedret
3. Indholdet kan blive vist i emneopdelte og kronologiske lister.
Vi hører gerne fra dig
En stor del af indholdet fra den gamle hjemmeside er flyttet med over på
den nye, men ikke alt. Vi fortsætter også med at udvikle siden, i takt med at
der opstår nye behov og muligheder.
Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til den nye hjemmeside, hører
vi meget gerne fra dig på msk@danskfjernvarme.dk. Det samme gælder,
hvis du savner noget indhold eller har svært ved at finde det, du søger. J
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Nye nyhedsbreve
Du kan abonnere på Nyt fra
Dansk Fjernvarme, der hver
dag giver et overblik over,
hvad der rører sig i energiens verden. Medlemmer kan
desuden tilmelde sig MedlemsNyt, der med fokus på
medlemmernes behov udsendes to gange om ugen.

Magasinet
I Fjernvarmens sektion
på hjemmesiden kan
du få smagsprøver på
artiklerne i den nyeste
udgave. Du kan også
bladre i tidligere numre
og bestille en annonce
eller et abonnement på
Fjernvarmen.

nyheder

Grøn Energi

luften

Tænketanken Grøn Energi har sin egen
sektion på den nye hjemmeside. Her kan du
blandt andet læse om aktuelle rapporter
og arrangementer. Grøn Energi udsender
hver måned et nyhedsbrev.

Bedre søgefunktion
Søgefunktionen har fået en central placering. Den søger hurtigt
og effektivt på hele sitet – også i
Kurser og møder, som det ikke har
været muligt at søge i før.

Kun for medlemmer
Medlemmerne har et selvstændigt område
med nyheder fra Dansk Fjernvarme, vejledninger og anden målrettet information. Det
kræver et personligt login at komme ind på
medlemsdelen. Hvis du er medlem og ikke
har et personligt login, er du velkommen til
at kontakte os.

Kurser og møder
Kurser og møder er en vigtig del af Dansk
Fjernvarmes aktiviteter, og på hjemmesiden
kan du følge med i, hvad der rører sig. Tilmelding sker også på hjemmesiden.

Tilpasser sig
din skærm
Hjemmesiden ser godt
ud på alle skærme.
Opbygningen i responsive design betyder, at
indholdet automatisk
tilpasser sig til din mobiltelefon og tablet.

Ny teknik, nye
muligheder
Du kan dele indholdet på sociale medier med et enkelt
klik. Og du kan få indholdet
vist i lister, der er opdelt efter emne eller dato.
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KORT NYT

Ny uddannelsesfolder
Uanset baggrund og arbejdsopgaver er efteruddannelse
vigtigt for alle i fjernvarmebranchen.
Dansk Fjernvarmes uddannelsesfolder er vedlagt
dette nummer af Fjernvarmen. Folderen rummer mere
end 90 kurser og temadage
inden for alle aspekter af
blandt andet teknik, ledelse
og administration. Der står
mere om alle kursustilbud
på Dansk Fjernvarmes hjemmeside, hvor der altid er
opdaterede beskrivelser,
programmer og datoer og
mulighed for tilmelding.
Energiforbruget faldt
Det faktiske energiforbrug
faldt med knap 10 procent
i 1. kvartal af 2014 i forhold
til samme kvartal året før.
Det viser Energistyrelsens
kvartalsstatistik, der også
rapporterer om et stort
fald i forbruget af naturgas
og kul, mens forbruget af
vedvarende energi steg
kraftigt, bl.a. som følge af en
stor stigning i vindkraftproduktionen. Udviklingen er
påvirket af, at 1. kvartal 2014
var betydeligt varmere end
året før.
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Tekst: Martin Glerup, Martin Glerup Information Foto: Søren Friis

Få forbrugere får dyr varme
Når Energitilsynet offentliggør en ny varmeprisstatistik,
er det ofte de dyreste varmeforsyninger, der får mest
omtale. En ny opgørelse
viser dog, at de 10 dyreste
varmeforsyninger kun står
for 1 promille af varmesalget, mens de 50 dyreste
varmeforsyninger kun står
for 1 procent.
Dansk Fjernvarmes statistik viser, at den gennemsnitlige pris for fjernvarme
i 2013 var 13.867 kroner for
et standardhus. De dyreste
værker har priser på over
30.000 kroner.

Aars Fjernvarme
udnytter returvarme
til nye forbrugere

K

an energi fra returvandet i en
transmissionsledning nyttiggøres af nye forbrugere, som
bor uden for et fjernvarmeplanlagt
område, men i nærheden af en fjernvarmeledning?
Det spørgsmål rummer så store
perspektiver, at Aars Fjernvarme sammen med flere samarbejdspartnere
har igangsat et pilotprojekt, hvor der
udvindes returvarme fra en transmissionsledning til opvarmning af den
lokale golfklubs 600 kvadratmeter
store klubhus og greenkeeperfaciliteter. Fra transmissionsledningen er der
via en speciel afgrening etableret en
160 meter lan g ledning fra transmissionsledningen til golfklubben.
Via en traditionel jordvarmepumpe bruges returvandet med en
temperatur på cirka 35 grader til at
lave varme, så det kan anvendes i
golfklubbens radiatorsystem, oplyser
direktør Jan Clement, Aars Fjernvarme. Det er et ret uprøvet koncept
på dansk jord, og projektet vil vise,
om vi med fordel kan udnytte returvarmen hos forbrugere, som bor i
nærheden af en fjernvarmeledning.

Når forbrugerne udnytter energien
og dermed afkøler vandet i returløbet, gavner det fjernvarmedriften i
form af højere virkningsgrad i fjernvarmeværkets røggaskondensator.
Hertil kommer, at ledningsnettet ikke
belastes, da der udelukkende tages
ekstra energi ud af returvandet.
Aars Fjernvarmes formand, Svend
F. Andersen, understreger, at det drejer sig om en udpræget win-win-sag.
Aars Golfklub får skiftet sit forældede oliefyr ud med fjernvarme og
sparer på varmeudgifterne. Fjernvarmen får afprøvet, om det er fornuftigt
at udnytte energien i returvandet
hos nye forbrugere i nærheden af en
transmissionsledning, og CO2-udslippet reduceres. Bliver projektet i Aars
en succes, kan det måske danne skole
for lignende projekter andre steder
i Danmark, betoner Aars Fjervarmes
formand.
Deltagere i projektet er foruden
Aars Fjernvarme og Aars Golfklub
Dansk Varmepumpe Industri A/S,
Logstor A/S, Vesthimmerlands VVS,
entreprenørfirmaet Gunnar Nielsen
A/S, Aars, og Rio Radiatorfabrik. J

Fra transmissionsledningen er
der etableret en 160 meter lang
ledning til golfklubbens
varmepumpe.
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Sidste år deltog daværende klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i PULS. I år er der mulighed
for at møde hans afløser Rasmus Helveg Petersen, og
erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

Fjernvarme med PULS
Den 19. juni slår Dansk Fjernvarme dørene – og teltet – op for PULS 2014.
Kom og vær med, og giv et bidrag til debatten om fremtidens fjernvarme.
Tekst: Vicedirektør Kamma Holm Jonassen, Dansk Fjernvarme khj@danskfjernvarme.dk
Foto: Nils Rosenvold

A

lting grønnes, nætterne
bliver lyse, og det politiske
folketingsår går på hæld. Dermed er det tid til at samle politikere,
virksomheder, bestyrelser og andre i
Fjernvarmens Hus til gensidig Politisk
debat, fælles Udvikling, Læring og
konstruktivt Samarbejde – kort sagt –
det er tid til PULS.
Torsdag den 19. juni 2014 slår
Fjernvarmens Hus igen dørene og
teltet op til en dag med PULS. I år sætter vi fokus på grøn og effektiv fjernvarme: Er strategisk energiplanlægning nærværende for forbrugeren,
er fællesløsninger kun for de særligt
udvalgte, hvad får Danmark ud af
fjernvarme, vil vi have tykke sweatre
eller varme bade? Disse og mange
flere er nogle af de spørgsmål, som
vi udfordrer både klima-, energi- og
bygningsminister Rasmus Helveg Petersen og erhvervs- og vækstminister
Henrik Sass Larsen på.
Til at hjælpe os og give deres vinkel
på en fremtid med grøn og effektiv
fjernvarme har vi antropolog Emilia
van Hauen, som bl.a. vil fortælle om,
hvordan den bevidste forbruger på
en gang kan købe energirigtigt og

samtidig installere spabad og flyve
på ferie til Rio – hvordan tænker vi
denne forbruger ind i den strategiske
energiplanlægning. Vi har erfarne
folk fra kommuner og stat til at sætte
retningen både lokalt, regionalt og
landsdækkende, og vi har erhvervslivet til at sætte lys på den danske
fjernvarmemodel som et aktiv i en
ekspansiv eksport.

Debat og workshops
Rammen om PULS er som sidst en
energisk vekslen mellem fællesdebatter i teltet og fokuserede workshops
rundt i hele Fjernvarmen Hus. Der vil
bl.a. være workshops om tariffer som
incitament til energibesparelser, Udkantsdanmark som nyt forretningsområde og om fjernvarmeindustrien
som vejen til vækst og en grøn omstilling. De budskaber, der kommer ud
af de forskellige workshops, vil blive
indsamlet og giver ligesom sidste års
budskaber input til sekretariatets
arbejde det kommende år.
Der er ikke tid til andet end frokostpause, for vi skal have mest muligt ud
af dagen. Vi sørger dog for adgang til
kaffe, te og vand løbende. I stedet for

pauser undervejs slutter vi dagen af
med netværksmøde i teltet, hvor alle
samles og kan fortsætte dagens debatter eller tage nye op, mens der er
mulighed for at få mad og drikke.

Deltag i debatten
Vi vil derfor gerne opfordre alle til at
være med til at gentage successen fra
sidste år. Grib muligheden og saml
værkets eller virksomhedens ledelse
og bestyrelse, og kom til Kolding for
at debattere med Rasmus Helveg
Petersen og Henrik Sass Larsen – og
giv dem noget viden og indsigt om
fjernvarmesektoren med retur til
Slotsholmen, hvor de i disse måneder udtænker planer for fremtidens
regulering af vores fjernvarme. Der
er brug for, at den viden, I sidder inde
med, om virkeligheden for en fjernvarmevirksomhed bliver sagt højt,
så vi sammen kan arbejde for, at vi
også fremover har en grøn og effektiv
fjernvarme, der giver komfort til husstanden og nytte til Danmark.
Vi glæder os til at fylde Fjernvarmens Hus med alle de fjernvarmefolk,
der vil være med til at sætte dagsordenen. J
Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2014
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Nøglen til energisparemål kan
ligge hos mindre virksomheder
Fjernvarme Fyn går nye veje for at nå sine energisparemål. De foreløbige
resultater fra projekt Effektiv Energi, som fjernvarmeselskabet er en del
af, viser, at der er store energibesparelser at hente i mindre virksomheder.
Tekst: Kommunikationskonsulent Marianne Storch, Udvikling Fyn P/S mstrc@udviklingfyn.dk

14

V

i har fundet langt flere energibesparelser, end vi havde
forventet. Sådan siger Allan
Stihøj, kundecenterchef i Fjernvarme
Fyn, efter at projekt Effektiv Energi i
løbet af mindre end et år har fundet
energibesparelser på over 5.380.000
kWh i 55 fynske virksomheder.
Fjernvarme Fyn har det seneste år
arbejdet sammen med MiljøForum
Fyn, Energi Fyn og en række andre
partnere om at tilbyde mindre fynske
virksomheder en gratis energiscreening – i første omgang for at se om
der var hold i formodningerne om, at

Effektiv Energis to
”energimænd” maskinmester Palle Mathiassen (tv) og ingeniør
Jesper Siglen Lund på
energiscreening hos
Refako Autodele ApS.
Screeningen viste, at
virksomheden kan
spare 20 procent på
sit energiforbrug.
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de mindre virksomheder endnu ikke
er helt med på energisparevognen. En
formodning, der til fulde har vist sig
at holde stik.
– Vores motivation for at gå med
i projektet var først og fremmest
at undersøge, om det kan svare sig
at lede efter energibesparelser i de
mindre virksomheder. Vi oplever
jo, at energisparemålene, som vi er
underlagt, bliver stadig højere, og at
vi efterhånden træder hinanden lidt
over tæerne, når vi som energiselskaber kappes om de mest energiforbrugende kunder. Derfor var – og er – vi

selvfølgelig interesserede i at finde
et mere uopdyrket territorium, hvor
de ressourcer, vi bruger på at finde
besparelserne, kan stå mål med de
besparelser, virksomhederne realiserer. Det er simpel købmandsregning,
og det ser ud til, at vi har ramt rigtigt
med dette projekt, siger Allan Stihøj.

Håndholdt indsats
Det særlige ved Effektiv Energi er, at
det samler både erhvervsfremmeaktører, energiselskaber og private
serviceleverandører om at gøre det
så let og indlysende som muligt for

nyheder

mindre virksomheder at gennemføre
energibesparelser. Der er fokus på
hele processen – lige fra energi-screening, indhentning af tilbud og finansieringsforslag til at virksomheden
faktisk beslutter sig for at investere
i energibesparelser. Og det har vist
sig, at den ”håndholdte” indsats er
nødvendig for at få virksomhederne
til at foretage investeringer, fortæller
Jesper Siglen Lund, den ene af Effektiv Energis to ”energimænd”:
– Vi kan godt klø os selv lidt i hovedet over, at virksomhederne ikke
med det samme går i gang med de
energiinvesteringer, som vi foreslår
og tilmed leverer alle beregninger på.
Mange af tiltagene er betalt tilbage
på 2-3 år, og derefter er det jo penge
lige ned i foret hos virksomheden. Jeg
tror, det skyldes en blanding af travlhed i hverdagen, og at fokus er rettet
mod salg og produktion – ikke på at
finde besparelser, siger han.

Nødvendigt at skifte fokus
Allan Stihøj fra Fjernvarme Fyn havde
også gerne set, at virksomhederne

var lidt mere investeringsvillige på
energifronten, men han er optimist:
– Jeg ved, hvordan hverdagen ser
ud i en virksomhed. Den er travl, og
der står flere ting på ønskelisten. Ofte
skal større investeringer godkendes
af bestyrelsen eller andre. Og for
nogle er der lidt mere ”swung” over
at købe en ny maskine end et ventilationsanlæg, selvom energibesparelserne på ventilationsanlægget i løbet
af et par år måske kan finansiere køb
af maskinen. Jeg er nu sikker på, at
virksomhederne godt kan se fornuften i at spare på energien. Vi skal bare

blive ved med at fortælle de gode
historier om de virksomheder, der har
investeret og ”sparet” investeringen
hjem igen.
Uddannelse og medarbejderinvolvering er også nøgler til at sætte fokus på energieffektiviseringer. Derfor
får alle de screenede virksomheder
også tilbud om et kursus i energiledelse, så de har mulighed for at fortsætte arbejdet med at finde endnu
flere besparelser – og spare sig vej til
en bedre bundlinje. J

Projektets hvem hvad hvor
Målgruppe: Mindre fynske virksomheder – inden for småindustri, forarbejdning, produktion, detailhandel.
Målsætninger: At finde energibesparelser for 4 mio. kWh blandt de screenede virksomheder, og at 90 % af de screenede virksomheder efterfølgende
foretager energiinvesteringer.
Finansiering: Projektet er støttet af Syddansk Vækstforum og EU.
Partnerkreds: Miljøforum Fyn (projektejer), Udvikling Fyn, Energi Fyn, Fjernvarme Fyn, Clean, Arbejdernes Landsbank.

CASE: Refako Autodele ApS
– Vi har aldrig rigtig tænkt over varme- eller elforbrug
her hos os. Vi arbejder jo for at komme fremad, så det
med at kigge tilbage i opgørelser og bilag ligger ikke
rigtig til os. Vi har isoleret rørene, som energirapporten foreslog, og jeg mærkede lige forleden dag, at rørene faktisk var kolde – førhen buldrede varmen jo ud i
rummet. Vi har også fået sensorer på lamperne i nogle
af bygningerne, så de tænder ved bevægelse i rummet.
Tidligere tændte vi bare lyset, når vi kom om morgenen, og lod det stå tændt, til vi gik hjem.
Jeg kan da godt se, at det er vigtigt at have fokus på,
hvad man bruger, og hvis man kan sætte det i system,
bliver det måske også lidt lettere. Vi har flere afdelinger rundt-omkring i landet, og det kunne da være interessant at foretage lidt sammenligninger.
Vi har også lige købt en virksomhed, hvor bygningerne er uisolerede og slet ikke energirigtige. Nu har
vi isoleret og sænket loftet og skiftet fra olie til fjernvarme, så det må kunne spare lidt på regningen. Men
da vi tog beslutningen om at købe virksomheden i sin
tid, kiggede vi slet ikke på varmeudgifterne. Det var
andre ting, der var vigtige for os. For én som mig, der
ikke kender til energitilskudsregler og den slags, så er

det lidt sort snak, at det er energiselskaberne, der skal
få kunderne til at spare på energien, og at man kan
handle med besparelser. Jeg vidste ikke, at jeg havde
mulighed for at få tilskud, men nu er jeg da spændt på
at finde ud af, hvor meget det drejer sig om.
Tommy Jørgensen, direktør i Refako Autodele ApS

Besparelsespotentiale:
Investeringsbehov:

63.758 kWh årligt
107.895 kr.

Årlig besparelse:

35.756 kr.

Tilskud:

12.571 kr.

Tilbagebetalingstid
(gennemsnit):

4.7 år

Spareforslag:
Udskiftning af lyskilder til lavenergilysstofrør og LED,
lysstyringer, isolering af varmerør, genvinding af varme,
styring af varmeblæserne.
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Monopolvirksomhed
kræver forbrugereje
At være monopolvirksomhed kræver stor fokus på forbrugerbeskyttelse. Det
ansvar vil fjernvarmen gerne påtage sig, slog Dansk Fjernvarmes formand,
Uffe Bro, fast på generalforsamlingen.
Tekst: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Dansk Fjernvarme tos@danskfjernvarme.dk
Foto: Nils Rosenvold

V

i er yderst bevidste om, at vi
driver en monopolvirksomhed. Derfor accepterer vi
også uden forbehold, at vi lever med
det såkaldte hvile-i-sig-selv princip,
sagde Dansk Fjernvarmes formand,
Uffe Bro i sin beretning til foreningens generalforsamling den
30. april i Odense.
Princippet er netop indført for at sikre forbrugerne
mod, at en monopolvirksomhed kan misbruge sin
monopolstatus til at oparbejde store overskud, der i
givet fald kunne bruges til alt
muligt andet end fjernvarme,
som er monopolvirksomhedens formål.
– Hvile-i-sig-selv princip er
altså et forbrugersikkerhedsinstrument, slog Uffe Bro
fast. Han frygter, at man ved
at give køb på princippet vil
åbne en ladeport for eksploderende forbrugerpriser.

Wild west-tilstande
At der er grund til denne
frygt, understreger garantiprovisionssagerne med al ønskelig tydelighed, påpegede
formanden. Her er der rene wild westtilstande, hvor kommunerne bruger
garantiprovisionen til polstre kommunekasserne uden skelen til, hvad
garantien egentlig skal dække.
– Hvis man giver frit spil til
magthaverne, hvad enten det er en
kommunal myndighed eller en kommerciel ejer, vil disse gøre, hvad de
kan, for at få så mange penge ud af
fjernvarmevirksomhederne, som deres moral er til, sagde Uffe Bro.
Fjernvarmens situation i øvrigt
blev også behandlet på generalforsamlingen. Herunder kraftvarmens
trange kår og energibesparelsesproblematikken med de stadig voksende
16
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dardhus, mens den i 2013, korrigeret
for inflation, kostede 11.076 kr. Men
inklusive prisudviklingen, ja, så koster den i 2013 13.867 kr.
– Vi har altså formået at effektivisere ganske betydeligt ude på fjernvarmeværkerne og dermed sikret
forbrugerne bedre, billigere
og grønnere fjernvarme,
– Hvile-i-sig-selv
understregede Uffe Bro. Det
princippet er et
er sket samtidig med at den
forbrugersikkerhedsgrønne andel er vokset til 52
instrument, sagde
procent.
Dansk Fjernvarmes
formand, Uffe Bro, på
Uffe Bro opridsede de
generalforsamlingen
mange temaer i beretningen
i Odense.
og understregede, at det
derfor er nødvendigt med et
stærkt Dansk Fjernvarme.
– Vi skal kunne håndtere
at arbejde på den politiske
scene, nationalt såvel som
internationalt, og endda på
flere områder, end vi tidligere
har forholdt os til. Men samtidig skal vi kunne levere den
faglige sparring, som medlemmerne efterspørger. Det
ene udelukker ikke det andet,
sagde Uffe Bro.
Næstved Varmeværks
formand, Lindy Nymark Christensen, rejste en debat om
Halvdelen af beløbet dækkede over
foreningens politiske næstformands
moms og afgifter, som beløb sig til
rolle qua Lars Chr. Lilleholts hverv
10,9 mia. kr. Reelt producerede fjernsom Venstres energipolitiske ordføvarmeværkerne altså opvarmning til
rer.
de 1.632.000 tilkoblede husstande for
En debat, hvor Uffe Bro understre11,1 mia. kr. eller 6.800 kr. i gennemgede, at bestyrelsesmedlemmerne i
snit. Hvis det altså ikke var for moms
Dansk Fjernvarme ikke er valgt ud fra
og afgifter.
partipolitiske holdninger, men udelukkende ud fra fjernvarmepolitiske
Prisen fastholdt siden 2002
tilknytningsforhold til fjernvarmesel– Kigger man på prisudviklingen på
skaber.
fjernvarme og renser den for den alSåvel formandens beretning som
mindelige prisudvikling, ja, så er den
regnskab og budget blev enstemmigt
fuldstændig på samme niveau som i
vedtaget. J
2002, sagde Uffe Bro.
I 2002 kostede fjernvarmen reelt
11.109 kr. gennemsnitligt for et stankrav. Forsyningssikkerhedsafgiftens
afskaffelse og problemerne med
udnyttelse af overskudsvarme samt
ikke mindst fjernvarmens effektivitet
blev også behandlet.
Fjernvarmeværkerne sendte samlet varmeregninger ud for 22 mia. kr.

Hvor er vi? I FN Byen i København, som er FN’s hovedkvarter i Skandinavien. Bygningen blev formelt indviet
af FN’s generalsekretær, Ban
Ki-moon, i juli 2013. FN Byen
huser otte FN-organisationer
og knap 1.200 ansatte fra
mere end 104 forskellige
nationer. FN Byen er en af de
mest miljørigtige bygninger

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen
Foto: Adam Mørk, FN Byen

Hvordan fungerer varmesystemet? Fjernvarmen

Hvem leverer varmen? Varmen leveres af Hofor.

af sin slags i Skandinavien og
har blandt andet modtaget
LEED’s platincertifikat og EUKommissionens Green Building Award for nye bygninger.

FN Byen, København

er der fjernvarme

også her

fordeles via en kombination
af luftvarme og radiatorer,
der er placeret under de store
vinduer i bygningen for at
undgå kuldenedslag. Som
regel bruges kun ventilationsvarme, men det kan blive
nødvendigt at supplere med
radiatorer, der er placeret
rundt langs vinduerne i hele
bygningen.

Fordelen ved fjernvarme?
Det er en fordel, at varmeforsyningen er fuldautomatisk
og er CTS-/BMS-styret. Det
tager blandt andet højde
for vejrforhold og antallet
af mennesker i bygningen.
Desuden er der en høj forsyningssikkerhed ved systemet,
hvilket er en af de generelle
fordele ved fjernvarme.

Hvor meget varme bruger
FN Byen? FN Byen bruger omtrent 1.950 MWh varme om
året. Med bygningens størrelse på 55.000 kvadratmeter,
eksklusive kælder, svarer
det til 0,0356 MWh pr. m2 om
året, hvilket er meget lavt
sammenlignet med lignende
bygninger.

Kilde: Ejendomstekniker Leif Skjold
Larsen, Bygningsstyrelsen (baseret i FN
Byen).

Bonus-info: FN Byen bruger
cirka halvt så meget energi
som andre kontorbygninger af
samme størrelse. Blandt de bæredygtige tiltag, der reducerer
energiforbruget, er et havvandsanlæg til nedkøling af bygningen, opsamling af 3.000.000 liter
regnvand om året til bygningens
toiletter og 1.440 solcellepaneler
på taget, der dækker omkring en
tredjedel af bygningens energiforbrug. Selv bygningens elevatorer hjælper til med at skabe en
grøn profil. Når de bremser, kan
energien indsamles og genanvendes.
Sofistikerede solskodder på
bygningens facade kan åbnes eller lukkes for enten at indfange
eller reflektere solens varme.
FN-ansatte vil være i stand til
at kontrollere skodder, lys og
varme på deres kontorer ved
hjælp af deres personlige computere og et integreret styresystem.

Største udfordring ved varme?
Det er ikke muligt at åbne vinduer eller døre i FN Byen for at
lukke varmen ud, og derfor er
det nødvendigt med et system,
der gør de ansatte i stand til at
hæve eller sænke temperaturen
på kontorerne. Ventilationssystemet spiller af den årsag
en særlig vigtig rolle. Det er en
udfordring at holde luftfugtigheden på et passende niveau.

praksis

Overskudsvarm
sendes under Fu
Fjernvarmeforbrugerne på Fur kan se frem til
billigere varme, når overskudsvarmen fra Skamols
fabrik på Salling er ført under Fursund. Projektet
giver samtidig en klar gevinst for miljøet.

18
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me
Fursund
En fjernvarmeledning
føres under Fursund til
det jyske fastland hvorfra
fabrikken Skamol skal
levere overskudsvarme.
Fra venstre er det Jørgen
Mortensen, Jørgen Damgaard og Arvid Pedersen, der
arbejder på boreprojektet.
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Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Jesper Voldgaard

Jørgen Damgaard og
Arvid Pedersen forsegler det søgekabel,
der styrer boringen
under Fursund.
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verfarten til Fur sker fra Branden på
nordsiden af Salling. 25 kilometer nord
for Skive. Færgerne ”Sleipner-Fur” og
”Mjølner-Fur” deles om opgaven med dagen
igennem at foretage de 3-4 minutters sejlads
mellem øen i Limfjorden og det jyske fastland.
Fremover bliver færgerne ikke ene om at
krydse sundet. Fjernvarmen er nemlig snart klar
som pendler med fast årskort til at rejse over –
eller snarere under – Limfjorden.
Mindre end 100 meter fra den lille færgehavn
på Fur knokler et arbejdshold med at bore
hele vejen under vandet og ramme præcis det
ønskede sted på den anden side. Først laves en
pilotboring, og dernæst udvides hullet i flere
omgange, indtil det har den ønskede diameter
på 65 cm. Bagefter trækkes fjernvarmerøret, der
igen ligger i et foringsrør, igennem hullet, så det
kan kobles på Skamol i den ene ende og Furs
fjernvarmenet i den anden.

Markant lavere varmepris
Fur har allerede i dag fjernvarme og har haft
det side 1995. Den produceres dyrt på øens
kraftvarmeværk med naturgas som brændsel,
enten via motor eller som ren kedelproduktion,
hvilket i stigende grad er tilfældet. 240 ud af
øens godt 300 mulige forbrugere er koblet på
fjernvarmen og må i dag konstatere, at beløbet
nederst på fjernvarmeregningen ligger i den
dyre ende af landsstatistikken.
Det ser nu ud
til at blive bedre,
for lige på den
anden side af
vandet ligger
fabrikken Skamol
– og her er der
varme i overskud
fra produktionen
af brandsikre
isoleringsplader.
Varme, som i dag
sendes direkte
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ud gennem skorstenen uden at gøre gavn.
– Projektet kommer til at betyde, at vi kan
sænke vores varmepris med 25-30 procent. Forhåbentlig kan det også bidrage til, at mange af
de resterende ejendomme vælger at skifte til
fjernvarmen i de kommende år, fortæller formand Esben Sejer Jeppesen.
Overskudsvarmen vil også betyde, at CO2udslippet falder med 1.500 tons om året.

Største tiltag i værkets historie
Fur Kraftvarmeværk investerer omkring ni millioner kroner i projektet, hvilket gør det til den
væsentligste investering, værket har foretaget,
siden det blev grundlagt.
– Det er suverænt det største projekt, siden
værket blev opført. Vi har i dag en varmepris,
der er for dyr, og det vil vi gerne gøre noget ved.
Med dette projekt er det vores klare ambition at
investere os ud af den høje varmepris, fastslår
Esben Sejer Jeppesen.
Formanden erkender, at investeringen på ni
millioner kroner lyder voldsom for et lille værk.
Men han tilføjer samtidig, at projektet skal ses
i lyset af, at værket ellers skulle have investeret
et tilsvarende beløb i en ny motor inden for en
overskuelig årrække. Nu kan både motor og
kedelanlæg leve meget længere, fordi driftstimerne bliver få, når overskudsvarmen kommer
til Fur. Fremover skal begge dele stå i reserve
det meste af tiden og motoren kun køre, når det
er fordelagtigt på elmarkedet.
Fur Kraftvarmeværk har afholdt to generalforsamlinger, som begge har resulteret i 100 procent opbakning til overskudsvarmeprojektet.
Plan fik ny chance
Skamol har ikke bare en fabrik ved Branden på
Salling-siden af vandet – på Fur ligger en molerfabrik. Oprindeligt var det Skamols plan at føre
overskudsvarmen fra fabrikken på Salling-siden
til fabrikken på Fur og udnytte den der. Det projekt viste sig ikke at være rentabelt, og idéen
om at sende varme fra fastlandet til Fur blev i
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første omgang droppet. Planerne fik imidlertid
hurtigt et nyt liv, da varmen kunne fødes ind på
øens fjernvarmenet.
Det er varmeværkets opgave at føre ledningen under vandet og frem til fabrikken, i alt 1,5
kilometer. Skamol har stået for de nødvendige
tilpasninger på fabrikken, der gør det muligt
at overføre overskudsvarmen fra fabrikkens
tørrerier til fjernvarmeledningen. I dag sender
fabrikken 130 grader varm damp ud igennem
skorstenen, så temperaturen på spildvarmen er
høj nok til at varme fjernvarmevandet op til den
nødvendige temperatur.
Aftalen mellem parterne løber foreløbigt i
ti år, og Skamol har garanteret en leverance på
5.800 MWh om året – men håber at varmeværket ender med at aftage op imod 7.500 MWh.

– Vi er helt klar og glæder os til at komme i gang.
Det er et rigtig godt projekt for os, som styrker
vores grønne profil. Vi laver jo isoleringsmateriale og hjælper dermed andre til at spare på
energien. Og så er det naturligvis skønt, når vi
selv kan gøre det samme.
– Med dette projekt udnytter vi noget energi,
der i dag smides væk. Det giver os en indtjening,
og samtidig gavner det miljøet. Samtidig glæder det os naturligvis også, at vi medvirker i et
projekt, der gavner Fur og dermed vores lokalområde. J

Grøn fortælling
Oprindeligt var det planen, at projektet skulle
være afsluttet – men graveprocessen blev
forsinket i opstart, og efterfølgende har jordbundsforholdene med en kombination af store
sten og løst mudder også vist sig drilske at arbejde med.
Derfor ser Esben Sejer Jeppesen nu frem til
at få projektet færdigt, så beboerne på Fur kan
nyde godt af en lavere varmepris så hurtigt som
muligt og forhåbentlig inden sommerferien.
Samme forhåbning har anlægschef Svend Erik
Mortesen fra Skamol.
Mining engineer Marc
Gomez fra Barcelona styrer
boringen fra
en skurvogn.
Formand for
Fur Fjernvarme
Esben Sejer Jeppesen ser frem
til at få projektet afsluttet, så
overskudsvarmen fra Skamol
kan komme til
Fur.
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Anders Eldrup:

Den usynlige
succes skal
frem i lyset
Anders Eldrup har sat sig i formandsstolen hos Grøn Energi. Han vil have
fjernvarmens betydning frem i lyset og bruge tænketanken til at skabe
stærke analyser om fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem.

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Linda Johansen, Polfoto
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jernvarmen er en kæmpe succes for Danmark og
har spillet en nøglerolle i udviklingen af den danske energisektor. Den historie skal gentage sig,
så fjernvarmen igen er central, når energisektoren i de
kommende år igen forandrer sig markant.
Sådan lyder konklusionen fra Anders Eldrup, der
har afløst Danfoss-direktør Jørgen Mads Clausen på
posten som formand for fjernvarmens tænketank,
Grøn Energi. Anders Eldrup satte sig i formandsstolen
første gang i marts og er nu for alvor begyndt at sætte
sit præg på tænketanken. Det sker med store ambitioner på både fjernvarmens og Grøn Energis vegne.

betydning for omstillingen af dansk energiforsyning.
Det er knap så synligt, fordi det er gravet ned under
jorden. Men det, at to tredjedele af vores husstande
nu får fjernvarme fra energi, der tilbage i tiden ikke
blev brugt, er en kolossal succeshistorie. Det er en vigtig del at have fokus på, fordi det er så central en del af
vores energiforsyning.
Noget andet er, at energiforsyningen nu skifter.
Vind, sol og andre vedvarende energikilder kommer til
at betyde mere, og det bliver en meget vigtig opgave
at finde ud af, hvad fjernvarmens rolle skal være i det
nye energibillede. Det vil vi bidrage til i Grøn Energi.

9 Hvorfor har du valgt at gå ind som formand for
Grøn Energi?
@ Det har jeg, fordi det er en vigtig opgave. For mig
at se er det sådan, at alle har fokus på, at vindenergi
spiller en stor rolle – og det gør den også – men i virkeligheden har fjernvarmen jo også haft enormt stor

9 Hvad vil du tilføre Grøn Energi, ikke mindst i kraft
af dine erfaringer i energibranchen?
@ Jeg har jo en eller anden form for overblik over situationen. Dels har jeg jo i gamle dage været i Finansministeriet, dels har årene i Dong Energy givet mig
et samlet blik på energisektoren. Derfor håber jeg at
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Når vi nu er så gode til det med
fjernvarme, som jeg mener vi er,
bør vi også kunne få endnu større succes
med at sælge vores løsninger.
Formand for Grøn Energi, Anders Eldrup

kunne sætte fjernvarmen ind i den kontekst, hvor
den hører hjemme. Den er jo en del af et energisystem med andre spillere og interessenter.

Energisystem under forandring
9 Hvad synes du er interessant ved at komme
til at arbejde med fjernvarme?
@ En af tingene er, at vores energisystem er
under forandring. Vi får et større input af vedvarende energi, og vi skal finde ud af, hvordan samspillet med fjernvarmen skal være. Vi kommer
til at opleve flere dage, hvor vi producerer mere
strøm fra vindmøllerne, end vi har brug for, mens
vi andre dage slet ikke har nok energi fra dem.
Så hvis vi kan finde et samspil, hvor overskudsstrømmen for eksempel kan lagres i fjernvarmesystemerne og trækkes ud på dage, hvor der er
for lidt strøm – så vil det være meget vigtigt. Og i
virkeligheden et ”missing link” i energisystemet.
Det er en stor ambition, jeg har.
I Norge, Sverige og andre lande med bjerge
kan man lagre sin energi i vandreservoirer. Vi har
ingen bjerge, så vi må finde en anden vej. Til gengæld er vi så heldige, at vi har fjernvarmesystemet. Der har vi en anden slags reservoir, der kan
blive lige så vigtigt for os som vandreservoirerne
er for vores nordiske broderlande.
En helt anden ting er, at vi har udviklet en
teknologi på fjernvarmeområdet, som absolut
er blandt den bedste i verden, og vi har en høj
dækningsgrad. Det er en stor succeshistorie. Men
vi har ikke på samme måde haft succes med at
sælge knowhow. Det er klart, at vi sælger en del,
men alligevel er vi med fjernvarmen ikke så langt

Grøn Energi
ɟɟ Grøn Energi er grundlagt i 2012 som en tænketank, der
skaber viden om bæredygtige energisystemer.
ɟɟ Det sker via analyser og innovationsprojekter, der belyser og dokumenterer fjernvarmens nøglerolle for et
bæredygtigt og integreret energisystem.
ɟɟ Arbejdet skal synliggøre den danske fjernvarmebranche
i den politiske debat og bidrage til større eksport af
grønne fjernvarmeløsninger til udlandet, hvor etablering af fjernvarme kan reducere energiforbruget.
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fremme som med vindsektoren. Når vi nu er så
gode til det med fjernvarme, som jeg mener, vi
er, bør vi også kunne få endnu større succes med
at sælge vores løsninger. Det håber jeg også, at
Grøn Energis arbejde kan bidrage til.

Livlig debat på vej
9 Hvad er fjernvarmens største udfordringer
lige nu?
@ Der er nogle helt akutte udfordringer. Afgiftssystemet ændres i 2018, hvor grundbeløb bortfalder. Det er klart noget, man skal forholde sig
til. Og så er der hele spørgsmålet om brændsler.
Vi har jo en regering, som har lagt en politik på
affaldsområdet, der betyder, at kun halvdelen af
vores affald skal til forbrænding, resten skal recirkulere. Det vil jo give fjernvarmesektoren den
udfordring, at den skal finde andre brændsler.
9 Energistyrelsen har offentliggjort de længe
ventede analyser, blandt andet fjernvarmeanalysen. Hvad kommer det til at betyde for Grøn
Energi?
@ Mange troede nok, at vi efter det store energiforlig ikke skulle diskutere ret meget energipolitik i nogle år. Det kan vi se ikke bliver tilfældet.
Der vil tværtimod komme en livlig debat omkring
finjusteringer af energipolitikken, og den debat
vil Grøn Energi også gerne blande sig i.

Samlede kræfter
9 Hvordan ser du behovet for forskning og
udvikling inden for fjernvarme?
@ Det er der bestemt brug for at arbejde med.
Det, som er noget af det spændende ved Grøn
Energi, er, at de helt store energispillere fra energibranchen også er med, Danfoss, Logstor, Grundfos og så videre. Det betyder, at det ikke bliver en
verdensfjern innovation og udvikling, vi skal lave.
Det bliver noget, der har med det praktiske liv at
gøre, og det synes jeg er en stor fordel.
9 Hvad er dine ambitioner for Grøn Energi?
@ Jeg vil gerne trække det i retning af, at vi får
kvalificerede analyser, vi kan lægge frem. Den
debat om fjernvarmens rolle, der er rigtig meget
brug for, skal jo ikke baseres på, om man synes, at
fjernvarmen er godt eller skidt. Den bør baseres
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Blå Bog: Anders Eldrup

på, at det er sund fornuft. Og det kræver analyser.
Så min ambition er, at vi gennem tænketanken
kan lægge et beslutningsgrundlag frem, så både
politikere og andre, der skal træffe beslutninger
– eksempelvis virksomhedsledere – får et godt
grundlag at gøre det på. Så hvis de beslutter sig
for mere fjernvarme, hvad jeg håber, de gør, så
gør de det, fordi det er sund fornuft.
9 Hvad kan Grøn Energi bidrage med,
som ikke har været der før?
@ Der har jo været tilløb til noget lignende, og
Grøn Energi er jo i et vist omfang en opsamling af
nogle af de analyseenheder, der har været lavet
(herunder Fjernvarmens Udviklingscenter, red.).
Nu har vi samlet kræfterne i Grøn Energi og får
derfor flere muskler til at lave analyser med, og
derfor håber jeg også, at vi kan komme til at stå
stærkere i billedet end før.

Aktive fjernvarmeværker
9 Hvordan kan fjernvarmeværkerne bidrage til
Grøn Energis arbejde?
@ De skal jo være med i dialogen, og nogle af
dem vil så gå mere aktivt med i arbejdsgrupper

ɟɟ Født 30. oktober 1948 i Ebeltoft.
ɟɟ Student fra Grenaa Gymnasium i
1967 og kandidat i statskundskab
fra Aarhus Universitet i 1972.
ɟɟ I 70’erne og 80’erne ansat i Rigsrevisionen og i Finansministeriet,
blandt andet i budgetdepartementet, som ministersekretær og
som kontorchef.
ɟɟ Departementschef i Finansministeriet fra 1991-2001. Samlet set
næsten 30 års erfaring fra centraladministrationen.
ɟɟ Direktør for Dong Energy frem til
marts 2012.
ɟɟ I dag involveret i bestyrelsesarbejde. Ud over Grøn Energi gælder
det blandt andet den danske
cleantech-klynge, CLEAN, Rockwool Fonden, Concito og Danmarks Tekniske Universitet.

og arbejdet med analyserne. Vi får meget brug
for at kunne trække på den praktiske viden, de
ligger inde med, og de vil være med til at skabe
det nødvendige datagrundlag.
9 Hvordan vil Grøn Energi blive en synlig
aktør i energidebatten?
@ Vi vil jo lave – håber jeg – kloge analyser, og
dem vil vi offentliggøre og skabe debat om. Den
debat om, hvad der er behov for, og hvilken retning, vi skal udvikle sektoren i, skal foregå både
i det åbne rum og sammen med vores medlemmer. J
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Min dag
Laila Gade
37 år · Bogholder · Ølgod Fjernvarmeselskab · 2 år i stillingen
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
Foto: Flemming L. Rasmussen

Det første, jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at
tænde computeren og logge ind. Mens den starter op,
henter jeg dagens avis, og derefter begynder jeg at gennemgå den elektroniske post. Både mails og fakturaer. Jeg
henter også dagens indbetalinger fra Nets.
Mit arbejde består af alt det, der følger med arbejdet som
bogholder. Jeg har opgaver som bogføring og betaling
af kreditorer, finansbogføring, afstemninger, rykning af
debitorer, flytteopgørelser, opkrævninger via Nets, angivelse af moms og punktafgifter, udarbejdelse af budget
og budgetopfølgninger, udarbejdelse af regnskaber. Jeg
foretager også indberetninger til diverse statistikker og
myndigheder. Desuden vedligeholder jeg hjemmesiden og
står for udbetalingen af løn til de ansatte.
Ud over Ølgod Fjernvarme varetager vi også administrationen af byens vandværk og antenneforening, hvor
jeg varetager stort set de samme opgaver som nævnt
ovenfor.
Min vigtigste opgave er at være tovholder og sparringspartner i de opgaver og spørgsmål, der vedrører værkernes økonomi.
Min tætteste kollega er ingen speciel. Men jeg arbejder mest sammen med vores driftsleder, Henrik Jessen. Vi samarbejder om flere af de store
opgaver, og hverdagen fungerer rigtig godt.
Jeg spiser min frokost i kantinen sammen
med mine kolleger. Selvom de andre tit arbejder ude i byen, er de gode til at komme
hjem til værket, når det er spisetid, og
det er rigtig hyggeligt.
Jeg er gladest for mit arbejde, når
jeg har masser at lave. Jeg elsker
nye opgaver og udfordringer og
trives rigtig godt med de lidt
større opgaver som budget og
regnskab.
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Der er mest pres på, når der skal laves foreløbigt regnskab og budget for varmeværket. Lige efter det kommer
årsopgørelserne og regnskabet, så der er lige et par måneder, hvor der er godt travlt.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi det er et
spændende område, hvor der sker rigtig meget både teknisk og lovgivningsmæssigt. Det er en speciel verden at
komme ind i, fordi vi som varmeværker ikke er hinandens
konkurrenter, men i stedet er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Det synes jeg er meget positivt.
Jeg kunne godt tænke mig, at min arbejdsdag var som
nu. Jeg har en meget fri arbejdsdag og tilrettelægger selv,
hvad jeg vil lave hvornår, og har også fleksible mødetider.
Hvis jeg skulle lave noget helt andet, ville jeg måske arbejde som optiker eller øjenlæge.
En særlig oplevelse var, da jeg, på et kursus hos Dansk
Fjernvarme, skulle holde et oplæg om, hvordan vi bruger
standardkontoplanen. Det var en god dag, hvor jeg selv
fik noget med derfra og samtidig fik mulighed
for at vise nogle af de ting, jeg har arbejdet
med, siden jeg startede på værket.
Det sidste, jeg gør før jeg går, er at rydde
op på mit skrivebord, så det er klar til
næste dag.

ny viden

Fjernvarmens
udfordringer
Fjernvarmeanalysen beskriver nogle udfordringer for
fjernvarmesystemet, som i højere grad er elsystemets problemer.
Tekst: Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme jt@danskfjernvarme.dk

Fjernvarmeanalysen Fjernvarme-

analysen, som Energistyrelsen offentliggjorde i maj, afdækker nogle
udfordringer for fjernvarmesystemet,
som det kan være interessant at
dvæle ved. Men først skal det handle
om fjernvarmens eneste reelle udfordring: at den skal være energieffektiv
og konkurrencedygtig.
Ledningstab er fjernvarmens akilleshæl. Derfor er det korrekt, når
rapporten antyder, at ledningstabet
er skyld i, at individuelle opvarmningsformer kan blive en trussel
for fjernvarmen. Hvis ikke fjernvarmesystemet samlet set er mere
energieffektivt end de individuelle
opvarmningsformer, alt inklusive,
vil fjernvarmen komme til at vige for
andre løsninger. Det er Dansk Fjernvarme enig i. Fjernvarmeværkerne
har i løbet af de næste 20 år mange
muligheder for at nedbringe ledningstabet, og det bliver der arbejdet på på
mange fronter i øjebikket.

Varmepumper
Moderne individuelle varmepumper
leverer typisk varmen ved 35 °C med
en fornuftig COP. Varmen til brugsvandet produceres enten ved hjælp
af en elpatron eller ved at hæve
fremløbstemperaturen under varmtvandsproduktionen på bekostning
af varmepumpens effektivitet. Hvis
fjernvarmen tilsvarende leveres
med en temperatur på 35 °C, og det
varme vand produceres via supplering med elvarme eller en mindre
varmepumpe, vil fjernvarmesystemet
kunne nedbringe ledningstabet betydeligt og tage udfordringen op.
Fjernvarmens konkurrenceevne
er relateret til, hvordan fjernvarme
er beskattet, og om beskatningen
favoriserer individuelle opvarmningsformer i forhold til fjernvarme. Dette

element adresseres ikke i analysen,
selv om det har meget stor betydning
for fjernvarmens udfordringer og
udbredelse.
Fjernvarmeanalysen antyder, at vedligeholdelsesomkostninger til fjernvarme kan overstige omkostningerne
for individuelle opvarmningsformer.
Det er et postulat, der ikke underbygges i analysen, og som sandsynligvis
er forkert. Hvis vedligeholdelsesomkostninger for den enkelte eldrevne
individuelle varmepumpe sammenlignes med vedligeholdelsesomkostninger i hele fjernvarmesystemet, er det
en forkert sammenligning. Elsystemets vedligeholdelsesomkostninger,
som betales via eldistributions- og
transmissionstariffer, skal tages med
i sammenligningen, fordi de – ligesom
for fjernvarmen – betales over energiregningen.

Energiforbrug og afgifter
I analysen bliver der regnet med,
at energiforbruget i eksisterende
bygninger falder med 30 % frem til
2050. Dette modsvares af, at flere
forbrugere kobles på fjernvarmesystemet – især frem til 2035 – hvorefter
varmebehovet pr. m2 boligareal vil slå
igennem. Da vi efter 2035 ikke kan forvente at anvende fossile brændsler
og kun i mindre omfang biomassebaserede brændsler, skal fjernvarmen
komme fra vedvarende energikilder
som sol, overskudsvarme og geotermi. Da disse energikilder ikke er
”brændsler” og formodentlig ikke bliver pålagt afgifter, vil brændslernes
og afgifternes andel af varmeprisen
være faldende. Det samme vil afgifternes og brændslernes betydning
for varmeprisen inkl. ledningstab.
Da fjernvarmenettenes levetid er
omkring 50 år, og ny produktionskapacitet tilpasses det faldende var-

mebehov, vil de faste omkostninger
langsomt tilpasse sig det faldende
varmebehov, hvis det opstår.

Udfordringer og muligheder
Ifølge analysen er et fremtidigt
faldende behov for kraftvarmekapacitet et argument for, at det ikke er
samfundsøkonomisk fornuftigt at udbygge fjernvarmen. Fjernvarme har
med succes udnyttet spildvarmen fra
elproduktion i mange år. Hvis termisk
elproduktion forsvinder, findes der
andre effektive måder at frembringe
fjernvarme på. For elsystemet er det
en udfordring, at der ikke længere er
behov for den samme kraftvarmeproduktion som tidligere. Men det er det
ikke for fjernvarmeværkerne. Fjernvarmen er løsningen på elsystemets
udfordring, fordi der både kan produceres kraftvarme, når elpriserne
er høje, og anvendes elektricitet til
varmeproduktion, når elpriserne er
lave. Bortfald af kraftvarmekapacitet
er ikke et argument for mindre udbygning af fjernvarme. Der er masser af
andre billige varmekilder.
Et internationalt udbygget elsystem med fluktuerende elpriser er
en udfordring for elsystemerne. Set
med fjernvarmebriller er det en ny
mulighed, som understøtter effektiv
kraftvarme, når elpriserne er høje, og
varmepumpeløsninger, når elpriserne
er lave. Da en varmepumpe og en
kraftvarmeenhed på f.eks. gas koster
nogenlunde det samme pr. eleffekt,
er dette kun en økonomisk udfordring, så længe der investeres og
afskrives på begge teknologier samtidig. Gennemføres afskrivning efter
driftstid, er det ikke en ekstra økonomisk belastning for forbrugerne, fordi
anlæggene blot lever længere. J
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Fjernvarme
fra fjernkøling

– muligheder og barrierer
Hvis overskudsvarmen fra danske køleanlæg udnyttes til
fjernvarme, kan den dække 10 procent af forbruget.

Tekst: Ingeniør Jørgen Hvid, Rambøll jhv@ramboll.com
og civilingeniør Tarek Barky tke@ramboll.com

Fjernkøling Hvis man lægger al den

overskudsvarme sammen, der produceres på danske køleanlæg, får man
en årlig produktion af overskudsvarme, der svarer til cirka 25 procent
af landets samlede forbrug af fjernvarme. Omkring 40 procent af denne
energimængde vil kunne udnyttes til
fjernvarme. Det svarer til 10 procent
af fjernvarmeforbruget.
Det er et af resultaterne af en undersøgelse, Rambøll har gennemført,
om mulighederne for en økonomisk
og energimæssig optimering af køling i Danmark. Undersøgelsen viser
også, at potentialet kan realiseres
med både samfundsøkonomisk og
selskabsøkonomisk overskud.

Nøglen til realisering af potentialet
er en nøje planlagt etablering og
gradvis udbygning af fjernkøleanlæg
i de områder af landet, hvor der er
flere forbrugere af køleenergi inden
for et snævert geografisk område.
Med fjernkøling skabes mulighed for
at samle overskudsvarmen fra en
række køleanlæg på et passende sted
i tilknytning til fjernvarmesystemet.
Her kan en varmepumpe fjerne overskudsvarmen og samtidig producere
varme til fjernvarmesystemet.

Fordele ved fjernkøling
De økonomiske fordele ved udnyttelse af overskudsvarme kan ikke i sig
selv forrente investeringer i fjernkø-

Figur 1. Illustration af, hvordan fjernvarme og
fjernkøling kan spille sammen.
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leanlæg. Men fjernkøleanlæg tilbyder
en række yderligere fordele frem for
individuel køling:
ɟɟ Der er en meget betydelig skalaøkonomi i køleanlæg. Det betyder,
at investeringsprisen pr. MW aftager med stigende anlægsstørrelse.
Der kan derfor spares betydelige
investeringsomkostninger, hvis et
fjernkøleanlæg kan erstatte f.eks.
tre eller flere individuelle køleanlæg. Denne besparelse kan ofte
finansiere udgifterne til ledningsanlæg.
ɟɟ Mindre individuelle køleanlæg vil
ofte være forsynet med 100 procent backupkapacitet. Et centralt
anlæg, hvor produktionen fordeles

ny viden
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Figur 2. Elforbruget til køling totalt og fordelt på sektorer og anvendelse.

på flere kompressorer, vil typisk
kun have behov for 100 procent
backup af den største af kompressorerne. Desuden kan driftsmønsteret på de enkelte individuelle
køleanlæg variere, således at de
aldrig er 100 procent belastet på
samme tid. Kapacitetsbehovet i
et centralt køleanlæg kan derfor
være betydelig mindre end summen af de tilsvarende individuelle
anlægs kapacitet.
ɟɟ Fjernkøleanlæg kan yderligere reducere behovet for kompressoreffekt ved at anvende et døgnlager,
som kan udjævne de ofte betydelige forskelle i kølebehov mellem
nat og dag.
ɟɟ Kun de færreste individuelle køleanlæg er underkastet løbende
overvågning, regulering og vedligehold. Derfor er effektiviteten på
anlæggene ofte væsentligt mindre,
end den kunne være. Et professionelt drevet centralt køleanlæg kan
derved hente betydelige effektiviseringsgevinster.
ɟɟ Fjernkøleanlæg kan øge mulighederne for at lagre overskudsvarme
fra sommer til efterår/vinter i
undergrunden, idet det i nogle
tilfælde kan forbinde producenten
af overskudsvarme til en lokalitet,
der egner sig til varmelagring i undergrunden.
At disse fordele tilsammen kan
være tilstrækkelige til at forrente in-

vestering i fjernkøleanlæg er allerede
demonstreret i en række anlæg rundtom i Danmark. Det største anlæg ejes
og drives af Hofor i København, Frederiksberg er på vej med et anlæg, og
i Jylland og på Fyn er en række anlæg i
drift eller planlagt.
Figur 1 illustrerer, hvordan fjernvarme og fjernkøling kan spille sammen.
Der er næppe nogen tvivl om, at
varmepumper kommer til at spille en
betydelig rolle i fremtidens energisystem, ikke mindst i tilknytning til
fjernvarmesektoren. En af de mest
betydelige begrænsninger i udbredelsen af varmepumper er adgangen til
en passende lavtemperatur varmekilde. Det er derfor af stor betydning
for varmepumpernes udbredelse, at
der skabes klarhed over de lokale muligheder for udnyttelse af overskudsvarme fra fjernkøling.

Potentialet for fjernkøling
Det afhænger af en lang række faktorer, om et givet område vil være
velegnet til at understøtte et fjernkøleanlæg. Den vigtigste faktor er
”køletætheden”, dvs. hvor meget
køling der produceres pr. arealenhed
i området. Det er også af stor betydning, hvilken slags køling der er tale
om: proceskøling eller komfortkøling.
Mens proceskøling typisk er nogenlunde jævnt fordelt over året, anvendes komfortkøl primært i de varmeste

måneder på året, hvor opvarmningsbehovet er mindst.
En tredje afgørende faktor er, ved
hvilken temperatur der køles hos den
enkelte slutbruger. Hvis slutbrugeren
har behov for kølevand under ca. 4º C,
kan fjernkøling ikke erstatte det lokale køleanlæg. Fjernkøleanlægget
kan i stedet køle kondensatoren på
det lokale køleanlæg. Derved kan
effektiviteten i det lokale anlæg
øges væsentligt, samtidig med at
overskudsvarmen fra anlægget kan
blive tilgængelig for fjernvarmeproduktion.
For at komme tættere på en
egentlig vurdering af potentialet for
fjernkøling har Rambøll foretaget
den første geografiske kortlægning
af køleforbruget i Danmark. Med udgangspunkt i en national opgørelse
af erhvervenes energiforbrug fra 2008
af Dansk Energi Analyse og Viegand
Maagøe har vi opgjort kølebehovets
fordeling på hovedbrancher, formål
(proces/komfort/it-køl), og på anvendelse: mere end 4º C: direkte køling;
mindre end 4º C: indirekte køling, dvs.
køling af kondensatoren på det lokale
køleanlæg. Resultaterne ses i figur 2.
Det fremgår af figur 2, at industrien er den sektor med det største
køleforbrug efterfulgt af handel
og service eksklusive detailhandel.
Detailhandelen er her pillet ud som
en særlig sektor, fordi den adskiller
sig markant fra den øvrige handels
Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2014
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en indledende
vurdering af,
hvor det kan
være økonomisk fordelagtigt at etablere
fjernkøling.
Resultatet ses
i figur 3. Det
er dog vigtigt
at påpege, at
den bagvedliggende analyse
baserer sig på
en lang række
usikkerheder,
som især slår
igennem på
mikroplan. Kortet kan derfor
hovedsageligt
anvendes til
Figur 3. Potentielle fjernkølesystemer i Danmark.
at forstå den
og servicesektor ved sit store progeografiske fordeling af potentialet
ceskølebehov. Det fremgår også, at
og kan kun indikere, hvilke konkrete
komfortkølingen kun udgør cirka en
områder der kunne være relevante
fjerdedel af det samlede elforbrug til
for fjernkøling.
køling, mens forbruget fordeler sig
Potentialet for fjernkøling er
nogenlunde ligeligt mellem indirekte
især koncentreret omkring de store
og direkte køling.
byer: hovedstadsområdet, Aarhus og
Desuden har vi ved anvendelse
Odense, men der er et ikke ubetydeaf BBR-register og andre offentligt
ligt potentiale for fjernkøling også i
tilgængelige databaser estimeret
mange mindre byer, særligt i Jylland
kølebehovet i bygninger større end
og på Fyn.
0,1 MW maksimaleffekt til køling og
Muligheder og barrierer
allokeret hver bygnings kølebehov til
Overskudsvarme fra køleanlæg kan
bygningens geografiske lokalisering.
være en betydelig kilde til fjernvarPå denne baggrund har vi foretaget

meforsyning gennem varmepumper.
Mulighederne er størst der, hvor en
virksomhed står over for at skulle
investere i ny kølekapacitet. Her kan
leverandøren af fjernkøling tilbyde
at overtage hele eller dele af investeringen mod et vist tilslutningsbidrag
til fjernkølesystemet. Fjernkøling vil
derfor bedst kunne implementeres
gradvist over en længere årrække.
I mellemtiden kan fjernkøleselskaberne måske med fordel gradvist opbygge et forhold til virksomheder, der
bruger køling, f.eks. ved at tilbyde at
overtage driften af de lokale køleanlæg og evt. også udnytte varmen fra
disse anlæg.
Vi har undersøgt såvel de juridiske
barrierer for fjernkøling som fjernvarmeselskabernes opfattelse af barriererne.
Gældende lov åbner kun mulighed
for fjernkøling med absorptions- eller frikøling. Det er en helt afgørende
begrænsning, da de allerfleste fjernkøleanlæg vil være afhængige af at
anvende kompressorkøl. Heldigvis
pågår der et lovforberedende arbejde, som med stor sandsynlighed
vil åbne op for anvendelse af kompressorkøling.
En anden barriere er, at kommunerne ikke må investere i fjernkøleanlæg undtagen med de såkaldte
frie midler, som visse kommuner har
haft adgang til. Det forhold vil den
planlagte lovændring muligvis også
ændre på. J
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Vi leverer varmen til
kunderne mens I arbejder
på fjernvarmenettet.
• Midlertidig varme med moduler til
skalérbare løsninger fra 1MW
• Hurtig opstilling og igangsætning
med det samme
• Overvåget og fjernstyret via GSM
• Døgnvagt for høj forsyningssikkerhed
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Årsmøde august 2014
Den 27. og 28. august afholdes årsmøde på Hotel Munkebjerg i Vejle. Vi starter med generalforsamling i DFF-EDB a.m.b.a. onsdag aften. Herefter følger første indslag på årsmødet, hvor vi i år
vil blive underholdt af Finn Nørbygaard med hans foredrag ”Samarbejde og kommunikation”.
Torsdag præsenterer vi nyt fra DFF-EDB. Denne gang har vi valgt at dele en del af programmet op
således, at der bliver mulighed for at vælge, om man vil høre om de administrative ting eller de
tekniske ting. Du kan tilmelde dig gennem serviceprogrammet eller på www.dff-edb.dk, hvor du
også kan se tid og sted og senere det endelige program for dagene.
Outsourcing
Hosting af fjernvarmeforsyningens IT
Vi tilbyder hosting af fjernvarmeforsyningens IT med backup, det administrative system, MS Office
med mere. Kontakt Lars H. Frederiksen hos DFF-EDB og få et bud på hosting af værkets IT.
Administration af fjernvarmeforsyning
Vi tilbyder administration af fjernvarmeforsyninger. Det kan være på korte aftaler ved sygdom eller
anden fravær af personale, eller det kan være på længevarende aftaler, hvor vi overtager hele eller
dele af fjernvarmeforsyningens administration. For øjeblikket administreres ni fjernvarmeforsyninger helt eller delvis hos os. Når vi administrerer fjernvarmeforsyningen er system og data fortsat til
rådighed for værkets ledelse og øvrig driftspersonale. Kontakt Peter A. Carstensen hos DFF-EDB,
hvis I ønsker hjælp til administration.
Fjernvarmens ledningsnet, ledningsregistrering
Vi tilbyder at administrerer fjernvarmeforsyningens ledningsnet. Vi ajourfører data for fjernvarmenettet med de ændringer som varmeværket fremsender, og vi besvarer henvendelser fra LER, hvis
det ønskes. Ved denne løsning er ledningsdata og system fortsat til rådighed for værkets øvrige
personale. Vi administrerer i dag ledningsregistrering for 13 fjernvarmeforsyninger. Kontakt René
Agger Sørensen hos DFF-EDB for at høre mere om denne service.
Vi er her også i sommerferien
Vi nærmer os sommerferien og som altid, er vi bemandet hele sommeren i større eller mindre
grad. Der vil altid være en i supporten, så skulle der opstå spørgsmål, vil vi som altid gøre vores
bedste for at hjælpe dig.

din naturlige samarbejdspartner
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Ny benchmarkinggruppe
har set dagens lys
Samtidig med at regeringen har iværksat en stor undersøgelse
af effektiviseringspotentialet i fjernvarmesektoren, er en ny
benchmarkinggruppe blevet etableret.
Tekst: Økonomisk konsulent Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme aje@danskfjernvarme.dk

Benchmarking Seks fjernvarmeværker

er gået sammen i en ny erfa-gruppe
for at bruge benchmarking som
redskab til at se, hvordan de hver
især kan optimere deres drift med
udgangspunkt i vidensdeling. Redskaberne i arbejdet er Dansk Fjernvarmes standardkontoplan og den
seneste indberetning til Dansk Fjernvarmes års-/benchmarkingstatistik.
Den nye benchmarkinggruppe
består af Ribe Fjernvarme, Ringe
Fjernvarmeselskab, Skagen Varmeværk, Smørum Kraftvarme, Bramming
Fjernvarme og Bjerringbro Varmeværk. Dansk Fjernvarme deltager i
gruppen som ”fødselshjælper” og
bidrager til at få lavet en ensartet
opstilling af relevante tekniske og
økonomiske nøgletal.
Ribe Fjernvarme har været initiativtager til gruppen, hvor driftsleder
Richard Boisen har taget kontakt til

de øvrige værker og fået dem med
på idéen med vidensudveksling.
Udgangspunktet for udvælgelsen af
deltagerne i gruppen har været størrelsen af værkerne, og at de alle har
deres egen produktion.
Gruppen har indtil nu afholdt to
møder, hvor en stor del af fokus har
været at få snakket om sammenligningsgrundlaget ud fra fordelingen af
omkostningerne. Selvom alle værker
bruger standardkontoplanen, er der
stadig forskelle på, hvordan nogle
omkostninger bliver fordelt. Det kan
f.eks. være fordelingen af lønninger
og afskrivninger kontra renovering af
ledningsnet.
Jo mere gruppen får diskuteret
disse ting, jo nemmere bliver det at
tage højde for dem, så de ikke forstyrrer sammenligningsgrundlaget
for meget. På sigt er forventningen,
at man efterhånden får sammenlig-

Målere og fjernaflæsning
Med moderne målere og et effektivt fjernaflæsningssystem kan du:
•
Effektivisere arbejdsgange ved aflæsning,
fakturering og håndtering af flytteregnskaber
•
Hurtigt og effektivt identificere fejl og svagheder i dit net
•
Rådgive og vejlede dine kunder om deres
anlæg, forbrug, afkøling mv.

ningsgrundlaget på plads og skaber
grobund for en vidensdeling, der kan
give de enkelte værker inspiration til
deres daglige drift.
Efterhånden som benchmarkinggruppen finder frem til, hvor udviklingsmulighederne er, vil gruppen
løbende indkalde fagfolk inden for
forskellige aktuelle emner, der kan inspirere og tilføre den nyeste viden. J

Vi fjernaflæser nu din
måler, og du får alle
varmedata ind på din
computer eller smartphone.

Brug DFP ved udbud af målere og fjernaflæsningsudstyr – så får du den bedste løsning.
Vil du vide mere så kontakt os på
tlf. 76 30 80 00
Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma
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Schmidt & Danielsen a/s
SteelTank er en jysk virksomhed med mange års
erfaring i levering af tank- og procesanlæg til:
Steeltank A/S er en jysk virksomhed med mange års erfaring i levering •afVarmeakkumulering
tankanlæg til energi, miljø, olie og foderstof.
Biogasanlæg
Vi varetager•opgaver
i hoved- og delentreprise. Isolering,
• Olieanlæg
overfladebehandling,
fundering, rørinstallation, instrumente• Silotanke
med
snegleudtræk
ring og processtyring
kan
indgå
som en del af leverancen.
• Beholdere og procesrør i rustfri stål
Steeltank A/S er specialist i projektering og levering af
SteelTank er en ordreproducerende
virksomhed,
akkumuleringstanke,
dykkerundersøgelse,
inspektion samt
der
detail-projekterer
og leverer
tank- og procesreparation
af alle former
for korrosionsskader.
anlæg i hoved- eller delentreprise.
Steeltank A/S er en ordreproducerende virksomhed, som i
For yderligere
informationer
eller et uforbindende
dag beskæftiger
35 dygtige
og kompetente
medarbejdere på
projektforslag,som
kontakt
SteelTank ipåEsbjerg.
tlf. 75 45Grundlaget
08 11
såvel tankbyggerier
på fabrikken
i
eller se nærmere
på www.steeltank.dk
Steeltank
A/S er Kvalitet,
Erfaring og Know-how.

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

Vi leverer hele programmet inden for
service af det ildfaste murværk.
Kontakt os for nærmere information.

Ved
yderligere
kontakt
A/S
Steeltank
A/S:information
H.E. Bluhmes
Vej 79,Steeltank
6700 Esbjerg
på
telefon
7575
4545
08081111,
eller
på www.steeltank.dk
Telefon:
+45
Telefax:
+45 75 45 08 47
steeltank@steeltank.dk
Steeltank A/S, H.E. Bluhmes Vej 79, 6700 Esbjerg
Telefon: +45 75 45 08 11, Telefax: +45 75 45 08 47
E-mail: steeltank@steeltank.dk

BIO-OLIE

Schmidt & Danielsen a/s • Søndergade 7 • DK 6920 Videbæk
Tlf.: +45 97 17 24 10 • Fax.: +45 97 17 33 12
Mail: sales@schmidt-danielsen.dk • www.schmidt-danielsen.dk

Løsninger der hoLder
ALiSENSOR®
Laseropretning
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Vegetabilsk fyringsolie
til fjernvarmen

Vi er leverandør til de førende kedelproducenter i
Danmark.
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Med 10 års erfaring med bioolie, tilbyder vi:
• PRIMEOL - Olie(rotation)
• PREMIUM + Olie (trykforstøvning)
• Kvalitets-garanti (aske 0,0 -%)
• Optimale brændværdier
• Leveringsgaranti fra eget tanklager:

- kapacitet: 12.000 m3
- levering med egne tankbiler

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

shAFT LAser
• Akselopretning med din iPhone eller iPad
• Let at bruge
• Dokumentation for opretning i PDF/print/mail
• Gratis software fra Apple Appstore

Tlf: 4390 4720

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

sales@hentechsolution.com
Solution.com

www.hentechsolution.com

Fjernvarmen · nr. 6 · juni 2014

33

ny viden

Er grænsen for energibesparelser nået?
Har politikerne sat energisparemålene for højt? Ingen brancher nåede deres
mål i 2013. Naturgasbranchen var tæt på med en opfyldelsesprocent på 96,
mens el og fjernvarme begge lå omkring 75 procent.
Tekst: Teknisk konsulent Louise Overvad Jensen, Dansk Fjernvarme loj@danskfjernvarme.dk

Energibesparelser Siden den nye

2013 med henholdsvis 95 procent og
82 procent, mens stigningerne for elog oliesektoren var mere begrænsede
med henholdsvis 36 procent og 20
procent (se figur 1).
Alle brancher har dog stadig
overdækning, selv om der er tæret
på denne. Som figur 2 viser, har alle
brancher historisk overpræsteret, og
inden indberetningen for 2013 havde
fjernvarmebranchen en målopfyldelsesprocent for alle årene på 146,
mens el-, olie- og naturgasbranchen
lå på henholdsvis 129 procent, 143
procent og 131 procent.
Energispareforpligtelsen stiger
igen i 2015, hvorefter Energispareaftalen skal genforhandles, så det er
endnu ukendt, hvordan branchernes

energispareaftale blev en realitet,
har det forlydt, at det ville blive svært
at nå målet. Første års resultat er nu
blevet indmeldt, og det var ikke kun
fjernvarmebranchen, der præsterede
under målet. Naturgasbranchen indberettede som eneste branche næsten målet, nemlig 96 procent af sine
energisparemål. El- og fjernvarmebranchen lå på en målopfyldelsesprocent på henholdsvis 76 og 73, mens
oliebranchen i år havde den laveste
målopfyldelse på 59 procent.
Den lave opfyldelsesprocent skyldes, at branchernes energispareforpligtelse steg fra 2012 til 2013. Både
fjernvarme- og naturgassektorens
forpligtelse steg markant fra 2012-

energispareforpligtelse bliver fordelt
i 2016 og frem. Der kan dog ikke herske tvivl om, at fjernvarmen viste sin
gode vilje ved sidste aftaleindgåelse,
hvor branchens mål blev fordoblet.
Grænsen for, hvor mange årlige
energibesparelser der kan høstes i
fjernvarmebranchen, er ved at være
nået. J

Energistyrelsen udgiver hvert år
et notat, ”Status for energiselskabernes energispareindsats”.
Du kan finde notatet fra i år
sammen med notatet fra de øvrige år på www.ens.dk/forbrugbesparelser.
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Figur 1. Fordeling af
energisparemålene,
siden net- og distributionsselskaberne
fik forpligtelsen i
2006.
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Figur 2. Den historiske årlige målopfyldelse i procent.
Fjernvarmebranchen har efter lidt
startvanskeligheder i 2006/2007
overpræsteret i alle
år indtil 2013, mens
el- og naturgasbranchen i højere
grad har ligget omkring 100 procent i
målopfyldelse.

Annonce

Systemunit

Ingeniørkunst:

Lavtemperaturdrift, effektiv
varmeøkonomi og nem service!
Kabinetlåget kan tages af, så manometer og
vejrstyring kan aflæses og indstilles.

METRO THERMs nye systemunits
er gennemtænkt ingeniørkunst
som byder på unik afkøling i
det fuldisolerede kabinet.
Det øger de varmefølsomme
komponenters holdbarhed og
giver mere præcis regulering.

Hver detalje i METRO THERMs højteknologiske systemunits har til formål at optimere styring af rumvarme og brugsvand
og minimere varmespild ved at reducere
varmetab med 75%. Systemunits lever
naturligvis op til de nye lovkrav.
Naturlig afkøling
METRO THERM har skabt en unik løsning
til afkøling, som fungerer via naturlig
konvektion.
”Luften ledes gennem en kanal i
unitten med indsugning i bunden og
udblæsning i to diskrete åbninger. Disse
åbninger fungerer samtidig som håndtag på yderste låg af kabinettet. På den
måde bliver de varmefølsomme komponenter afkølet og får en lang levetid
- selv ved fjernvarmetemperaturer op til
110 grader. At komponenterne holdes
afkølede muliggør endvidere en præcis
regulering af brugsvandet, selv ved selvvirkende ventiler, der kræver en forskel
på ca. 15°C mellem den omgivende
temperatur og den indstillede brugsvandstemperatur”, forklarer Christian
Brydensholt, salg- og marketingchef
hos METRO THERM.

Deltag i konkurrencen
om en iPad mini. Klik ind på
METROTHERM.dk/systemunit

Modeller til alle behov
Systemunits findes til både beholder og
veksler til brugsvand.
”De kan varieres til stort set alle bymodeller. Det er nemt at ekstrabestykke
hver varme- og brugsvandsdel, og vi har
selvfølgelig gjort plads til de fleste ekstrabestykninger inden for det fuldisolerede
kabinet.”
Veksleren matcher fjernvarmeværkernes
krav om lavtemperaturdrift og lavt differenstryk. Brugsvandsveksleren yder 32
kW ved temperatursæt 55-20 °C/10-45
°C med et tryktab på 28 kPa og 37 kW
ved 55-20 °C/10-45 °C med et tryktab på
38 kPa.
På rumvarmesiden yder veksleren 16 kW
ved temperatursæt 60-40°/55-35C°C

med et tryktab på 35kPa. Ved 20 kW er
tryktabet på 57 kPa.
Nem service
Systemunittens fuldisolerede kabinet gør
servicearbejdet nemt. Ifølge Christian
Brydensholt har det været et vigtigt mål i
udviklingsarbejdet.
”Det yderste kabinetlåg tages af, når du
skal indstille styringer og ventiler samt aflæse flowmåler og manometer. Og hele
frontdelen kan du tage af, når du skal
lave egentlig service på unitten.”

• Er forberedt til lavtemperaturdrift
• Kan leveres i de fleste bymodeller
• Overholder DS452 og DS469

METRO THERM A/S · RUNDINSVEJ 55 · 3200 HELSINGE · TELEFON 48 77 00 00 · INFO@METROTHERM.DK · WWW.METROTHERM.DK
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Hvad kan man lære af
reguleringen i vandsektoren?
En evaluering af vandsektorloven fra 2009 peger på flere uhensigtsmæssige
reguleringsforhold. Rapporten er interessant for fjernvarmebranchen,
der har fået udstukket et effektiviseringsmål på 500 mio. kr.
Tekst: Økonomisk konsulent Birgitte Faaborg, Dansk Fjernvarme bvf@danskfjernvarme.dk
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Regulering Har vandsektorreformen
opfyldt formålet om øget effektivisering, lavere priser for forbrugerne,
øget gennemsigtighed og klarere
opgavefordeling hos vand- og spildevandsselskaberne?
Det har Deloitte undersøgt og i
en rapport fremlagt resultatet af sin
analyse af vandsektorloven, der blev
indført i 2009.
Da fjernvarmesektoren også i
nær fremtid kan forvente at blive
underlagt effektiviseringskrav fra
myndighedernes side, er det naturligvis relevant at se på, om nogle af
de reguleringsforhold, som Deloitte
har påpeget er uhensigtsmæssige for
vandsektoren, også vil være uhensigtsmæssige ved reguleringen af
fjernvarmesektoren.
Selv om vand- og varmevirksomheder begge er inden for forsyningssektoren og på mange måder reguleret
efter samme principper, er der stor
forskel på de to brancher. Ved gennemgangen af resultatet af Deloittes evaluering er fokus derfor på de
bemærkninger og konklusioner, der
skønnes også at kunne have betydning for en regulering af fjernvarmesektoren.
I Vækstpakken har regeringen udmeldt et effektiviseringspotentiale
på 500 mio. kr. En eventuel reguleringsmetode er derimod endnu ikke
fastlagt.
Efter vandsektorloven er vandog spildevandsvirksomhederne
underlagt en prisloftsregulering. Da
en eventuel reguleringsmetode for
varmesektoren endnu er ukendt, er
betragtningerne omkring prisloftsreguleringen ikke taget med her. Af
samme årsag er Deloittes evaluering
af samspillet mellem hvile-i-sig-selv
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princippet og prisloftsreguleringen
ikke med.

DEA-benchmarkingmodellen
Regeringen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal fastlægge potentialet for en regulering af fjernvarmesektoren. Arbejdsgruppen har i
maj 2014 udsendt et spørgeskema til
fjernvarmeværkerne for at indsamle
oplysninger om de enkelte selskabers
produktionsanlæg og distributionsnet. De indhentede data skal indgå
i en benchmarkingmodel, der skal
påpege, hvor der er potentiale for
effektivisering af fjernvarmebranchen. I vand- og spildevandssektoren
anvendes en såkaldt DEA-benchmarkingmodel til fastlæggelse af effektiviseringspotentialet.
Deloitte konkluderer i sin evaluering af DEA-benchmarkingmodellen,
at modellen er velegnet til at estimere det samlede effektiviseringspotentiale i spildevands- og vandforsyningssektoren. Deloitte vurderer
imidlertid, at modellen er for mekanisk og ensidigt fokuserende på de
økonomiske præsentationer, til at
den kan anvendes som grundlag for
at stille individuelle effektiviseringskrav til selskaberne.
Ved en sammenligning af den
danske reguleringsmodel med andre
landes modeller virker den danske
model også for statisk. Andre lande
anvender også benchmarkingmodeller for at måle effektiviseringen,
men foretager samtidig en individuel
vurdering af selskabernes effektiviseringspotentiale. Deloitte anbefaler
derfor, at reguleringsmyndighederne,
ud over at bruge en DEA-model til at
fastlægge det samlede reguleringspotentiale, også opererer med en

dialogorienteret reguleringsproces,
som i højere grad tager afsæt i den
enkelte virksomheds vilkår.
Ved at gøre det undgår myndighederne også at blive mødt med, at der
er individuelle forhold eller ”cost-drivere”, som ikke indgår i vurderingen
af den enkelte virksomheds pålagte
effektiviseringsmål.
I forbindelse med fastlæggelsen
af de individuelle præsentationsmål er Deloittes anbefaling, at de
individuelle effektiviseringskrav
i langt højere grad baseres på forretningsplaner og produktions- og
distributionsvilkår for den enkelte
virksomhed i stedet for en statisk
model, der kun tilnærmelsesvis
afspejler virkeligheden. Der skal
desuden anlægges et differentieret
tilsyn, som giver mulighed for, at de
bedste vandselskaber underlægges
en mere enkel reguleringsproces, og
mulighed for at fastlægge prislofter
over en længere periode, hvilket vil
forbedre vandselskabernes planlægningshorisont.

Evaluering af
reguleringsmyndigheden
Tilsynet med den økonomiske regulering af vandsektoren er placeret
hos Forsyningssekretariatet, der blev
oprettet til formålet. Sekretariatet
træffer desuden afgørelse i sager
vedrørende vandselskabernes reguleringsforhold. Disse afgørelser kan påklages til Konkurrenceankenævnet.
I Forsyningssekretariatet er der i
alt ansat 21 medarbejdere, hvoraf 16
har en økonomisk eller juridisk eksamen. Kun én medarbejder er ingeniør,
og kun en enkelt medarbejder har
tidligere arbejdsmæssig erfaring fra
vandsektoren. Fem af de 21 medar-

ny viden

bejdere er studentermedhjælpere.
Det fremgår også af rapporten, at der
har været en hyppig udskiftning af
medarbejderne i sekretariatet, og at
en del af de ansatte har begrænset
erhvervsmæssig erfaring.
Deloitte har interviewet vandselskaberne om deres oplevelser med
Forsyningssekretariatet. Resultatet
er ikke videre positivt, og mange af
selskaberne mener, at de ansatte i
Forsyningssekretariatet mangler teknisk indsigt, når der skal tages stilling
til miljø- og forsyningsmæssige forhold. Desuden anses den store medarbejderomsætning og de enkeltes
begrænsede erhvervserfaring for at
være en udfordring i forhold til kompleksiteten i opgaven. I Forsyningssekretariatet peger de selv på, at
de er underbemandede, og at det er
medvirkende til den forholdsvis store
udskiftning i medarbejderstaben.
Konsekvensen af vandselskabernes
utilfredshed med Forsyningssekretariatets tilsynspraksis er en meget høj

klageprocent, hvilket igen er ressourcekrævende for sekretariatet.

Øgede administrative krav
Et andet væsentligt kritikpunkt fra
vandselskaberne er, at dokumentationskravene er for administrativt
krævende. Ikke mindst de krævede
revisionspåtegninger på de forskellige dokumenter, som skal indsendes
til myndighederne, betragtes som
unødvendige og for omkostningstunge i forhold til værdien. Også
Deloittes egen analyse af vandselskabernes omkostninger har vist, at
udgifterne til revisionserklæringer
udgør en betydelig post. Deloitte
giver således udtryk for, at det bør
vurderes, om denne ekstra omkostning til ekstern kontrol i alle tilfælde
er nødvendig.
Deloitte påpeger desuden, at der
ikke nødvendigvis bør være forskellige regnskabsprincipper for aflæggelse af reguleringsregnskabet og
det driftsøkonomiske regnskab, da

dette er tidskrævende og dermed
omkostningsbelagt. Som eksempel
næves periodiseringer, hvor årsregnskabslovens krav til indregning og
periodisering af indtægter og omkostninger er rimeligt klare. Samme
principper burde derfor også kunne
lægges til grund for prisfastsættelsen, selv om det vil være en fravigelse
af kontantprincippet. Reelt vil en
periodisering af omkostningerne blot
betyde, at forbrugerne først betaler
for en ydelse eller en vare, på det
tidspunkt hvor den bliver forbrugt.
Ud fra en rimelighedsbetragtning vil
dette ikke være i strid med tankegangen bag hvile-i-sig-selv princippet.
En ensretning af regnskabsprincipperne mellem de forskellige regnskaber vil også i høj grad være en
hjælp for varmeforsyningsvirksomheder. Eksempelvis kunne behandling af småanskaffelser i henholdsvis
årsrapporten og priseftervisningen
være områder, hvor det ville give god
mening, at regnskabsreglerne er ens.

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

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

Niels K. Pedersen
d 3269 7429
m 2938 2506
nkp@aon.dk

Margit Nissen
d 3269 7417
man@aon.dk

Anders Madsen
d 3269 7412
m 2810 2638
anm@aon.dk

Peter Dalsgaard
d 3269 7443
m 4074 7217
ped@aon.dk
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Barrierer mod strukturelle
tilpasninger
Deloitte konkluderer i sin rapport, at
der er et stort effektiviseringspotentiale ved en øget konsolidering af den
danske vandsektor. Imidlertid kan
det også konstateres, at lovgivningen
og interne forhold hos vandselskaberne skaber barrierer for konsolidering. Vandsektoren er allerede nu
karakteriseret ved flere former for
driftssamarbejde eller sammenlægninger. Omfanget kunne imidlertid
være større, hvis vandselskaberne
ikke stødte på diverse hindringer,
som afholder dem fra at iværksætte
de nødvendige tiltag. I rapporten
nævnes bl.a. følgende barrierer:
ɟɟ Ledelsen og bestyrelsen ønsker
at forblive selvstændige forbrugerejede værker.
ɟɟ Skattereglerne.
ɟɟ Kravet om effektivisering forhindrer afholdelse af påkrævede
etableringsomkostninger ved dannelse af nye selskabsstrukturer
eller fusioner.

Selv om Deloitte påpeger, at det vil
være en fordel med flere driftssamarbejder og fusioner i vandsektoren,
fremhæver man samtidig, at den
lokale forankring af forsyningen vil
forsvinde ved etablering af større
enheder, og at større selskaber typisk
betyder en øget afstand til forbrugerne.
Sammenfattende har Deloittes
evaluering bl.a. påpeget følgende
forhold, der bør tages i betragtning
ved planlægningen af den fremtidige
reguleringsproces:
ɟɟ DEA-modellen er for statisk til
alene at kunne anvendes som
grundlag for opstilling af individuelle effektiviseringskrav. Den
bør derfor suppleres med andre
metoder såsom en dialogbaseret
reguleringsproces.
ɟɟ For at kunne foretage et tilstrækkeligt kvalificeret og effektiv tilsyn
skal reguleringsmyndigheden
have tilført de nødvendige midler.
Både økonomisk og på medarbejderniveau.

Set Pipes

din solide partner

Set ehf • Röraverksmiðja

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

Danmark | Tel: (+45) 50556994 | Fax: (+45) 75942963
erik@set.is | www.set.is
Island | Tel: (+354) 480 2700 | Fax: (+354) 482 2099
set@set.is | www.set.is
Tyskland | Tel: (+49) (0) 2364 508894-0 | Fax: (+49) (0)
2364 508894-9 | info@setpipes.de | www.setpipes.de
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ɟɟ Dokumentationskravene og kontrollen heraf skal afstemmes med
nytteværdien for at undgå et alt
for bureaukratisk og omkostningskrævende system.
ɟɟ Bestemmelserne i både reguleringslovgivningen og anden lovgivning bør ikke være udformet
sådan, at de forhindrer den nødvendige strukturelle tilpasning i
branchen. J

Rapporten om Deloittes evaluering af vandsektorloven blev
offentligt tilgængelig i marts
2014. Rapporten er på 278 sider
og kan læses i sin helhed på:
mim.dk/media

Du rammer
målgruppen
beDst her
Vil du markedsføre produkter eller
har du brug for nye medarbejdere?
Så annoncer i Fjernvarmen.
Kontakt Jytte Krongaard Hensen på 76 30 80 14 eller
jh@danskfjernvarme.dk • www.danskfjernvarme.dk

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

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

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

Skån
miljøet

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

varme.danfoss.dk

ny viden

DS 469 Varme- og køleanlæg
– spørgsmål og svar
Dansk Standard udgiver en FAQ med svar på de mange spørgsmål,
den reviderede udgave af DS 469 har givet anledning til.
Tekst: Teknisk konsulent Rasmus Bundegaard Eriksen, Dansk Fjernvarme rbe@danskfjernvarme.dk

DS 469 Varme- og kølenormen, som DS

469 nu må hedde, er et vigtigt dokument i forbindelse med udførelse af
nye installationer og ved ombygning.
Bygningsreglementet henviser direkte til DS 469, og normen er således
at betragte som ”lov”. Det samme
gælder i øvrigt, hvis et fjernvarmevarmeværk stiller skærpede krav i de
tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Det er bygningsejeren
selv, der har ansvaret for overholdelse af normen.

Dimensionerende fremog returtemperatur
En væsentlig ændring i normen, som
må forventes at have positiv indfly-

delse på driften, er de ændrede krav
til dimensionerende frem- og returtemperatur. Den dimensionerende
udetemperatur er stadig -12 ˚C, men
hvor radiatorerne før skulle beregnes på baggrund af temperaturerne
70/40, er kravet nu 60/40, hvilket
alt andet lige vil medføre større radiatorarealer og bedre afkøling end
tidligere. Samtidig må fremløbstemperaturen til gulvvarmeinstallationer
højst være 45 °C.
For anlæg tilsluttet fjernvarme
gælder de dimensionerende frem- og
returtemperaturer ved fjernvarmestikket. Det kan have betydning for
dimensioneringsforudsætningerne,
hvis der tabes temperatur i lange

interne ledninger. Tilsvarende ved
indirekte anlæg, hvor temperaturtabet i veksleren på ca. 5 °C bør regnes
med. Det kan derfor anbefales, at
varmeanlægget dimensioneres efter
60/30 på primærsiden og 55/25 på sekundærsiden.

Fremløbstemperaturstyring
Udekompensering/fremløbstemperaturstyring var tidligere et krav på alle
centralvarmeanlæg med opvarmning
af arealer over 300 m2. Nu gælder
reglerne også for små anlæg og altså
også for enfamiliehuse og lejligheder.
Formålet med fremløbstemperaturstyring er at reducere varmetabet i fordelingssystemet, mindske

Reference til DS 469: 2013
Afsnit nr.

8.2

8.2

8.2

Spørgsmål nr.
(kun til internt
brug)

Titel på afsnit

Spørgsmål (anonymiseret)

Svar (anonymiseret)

Styring af varmeanlæg
– Fremløbstemperaturstyring

Skal en ny fjernvarmeveksler forsynes med fremløbstemperaturregulering, når
der foretages udskiftning
af en eksisterende fjernvarmeveksler?

Ved udskiftning af en eksisterende fjernvarmeveksler,
skal den nye være forsynet
med en fremløbstemperaturregulering.

Vil regulering på blandesløjfer efter en fjernvarmeveksler kunne erstatte en fremløbstemperaturregulering
fra veksleren?

Fremløbstemperaturregulering af blandesløjfer til
radiatoranlæg og øvrige
varmegivere kan erstatte en
fremløbstemperaturregulering fra veksleren.

14

Skal der altid være fremløbstemperaturstyring af
direkte fjernvarmeanlæg?

Direkte fjernvarmeanlæg til
familie- og rækkehuse skal
forsynes med fremløbstemperaturregulering.
I tilfælde med anlæg i etageboliger med decentral
brugsvandsopvarmning
undersøges dette p.t. (april
2014).

15

Styring af varmeanlæg
– Fremløbstemperaturstyring

Styring af varmeanlæg
– Fremløbstemperaturstyring

7

Den reviderede udgave af DS 469 fra 2013 har givet anledning til mange spørgsmål, især om fremløbstemperaturstyring.
Derfor har Dansk Standard udgivet en FAQ, som giver svar på det meste. Se den på Dansk Standards hjemmeside www.ds.dk.
Kilde: DS 469 FAQ
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energiforbruget ved forkert brug af
radiatorer og radiatortermostat og at
forbedre afkølingen.
Grundlaget for revisionen af DS
469 og for kravet om temperaturstyring er bl.a. at implementere nye krav
til energieffektivisering og energiforbrug fra bygningsreglementet og EU’s
direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD-direktivet).
Kravet om temperaturstyring forventes at kunne reducere varmebehovet med 5-10 procent.

Debat og FAQ
Dansk Standard har flere gange fået
spørgsmål fra værkerne. Er det f.eks.
et krav med fremløbstemperaturregulering, hvis det kan påvises, at det
ikke er rentabelt i forhold til varmepris og investering?
Med de nye krav vil udskiftning
af fjernvarmeunits og etablering af
fjernvarmeunits i forbindelse med
konvertering fra olie og naturgas
blive dyrere. Overholdelse af normen
vil i nogle tilfælde kræve ombygning
af installationen, da der skal være en
shuntkreds at styre på.
Dette har fået flere værker til at
betvivle, at det i alle tilfælde er rentabelt at etablere temperaturstyring
i enkelthuse, når man samtidig har
vejrkompensering og fremløbstemperaturstyring af fjernvarmevandet fra
værket.
DS 469-udvalget slår reglerne fast
Ved installering, konvertering eller
ved udskiftning af en eksisterende
fjernvarmeveksler skal den nye unit
være forsynet med en fremløbstemperaturregulering. Kravet gælder
enfamiliehuse og rækkehuse uanset
opvarmningsform. For fjernvarme
gælder kravet også, uanset om der er
tale om direkte eller indirekte fjernvarmeanlæg.
Tilbage står dog stadig et par uafklarede spørgsmål, f.eks. i tilfælde
med anlæg i etageboliger med decentral brugsvandsopvarmning. Vil
der her være krav om et vejrkompenseringsanlæg til både brugsvand og
opvarmning i hver enkelt lejlighed?
Dette undersøges p.t. af udvalget
bag normen. FAQ’en vil løbende blive
opdateret med nye spørgsmål og svar
på verserende spørgsmål. J

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
2. juni

Modul A.2.0 Gasfyrede kedler

Kolding

2. juni

Modul A.3.11 Kvalitetssikring og intern audit
af energibesparelser

Kolding

4. juni

Modul A.2.8 Grundlæggende L-AUS/El-sikkerhed

Kolding

12. juni

Modul B.0.15 Jura på et varmeværk

Kolding

19. juni

PULS 2014

Kolding

4. - 6. august

Modul A.3.1 Kontrol af fjernvarmeanlæg

Aalborg

11. - 19. august

Modul A.3.2 Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg

Aalborg

20. - 21. august

Modul A.4.1 Administration og regnskab for
nyansatte

Kolding

27. august

Modul A.3.3 Ajourføringskursus i ”varmenormen”
DS 469

Kolding

28. august

Modul B.2.6 Elanvendelse i fjernvarmen

Kolding

1. september

Modul B.0.11 Økonomi for ledere

Kolding

2. september

Temadag om kampagner, salg og service

Kolding

3. september

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

Kolding

4. september

Modul A.0.3 Introduktion til fjernvarme

Kolding

4. september

Energipolitisk konference

København

8. - 12. sep.

Modul A.2.3 Gasteknik/gasmotor

Kolding

11. sep. + 2.
okt. + 22. okt.

Modul A.4.3 Fra budget til regnskab og
priseftervisning

Kolding

15. september

Modul A.4.5 Effektiv brug af Dansk Fjernvarmes
standardkontoplan

Kolding

17. september

Modlul B.0.16 Varmeforsyningsloven

Kolding

18. september

Modul B.3.2 Energibesparelser i og omkring nettet

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
Byggeriet af det
nye varmeværk i
Thyborøn er sat i
gang. Målet er en udvidelse af værket for 45 millioner kroner. Udvidelsen skal give plads til en ny fliskedel,
tilhørende flislager og en særlig varmepumpe, der trækker ekstra varme
ud af røgen.
Hvis byggeriet forløber planmæssigt, kan den nye fliskedel blive løftet
ind i bygningen i august måned, og
det nye værk vil stå helt færdigt omkring årsskiftet. (Kilde: Lemvig Folkeblad)

Aulum Fjernvarme
er langt fremme
med planer om at
etablere et solvarmeanlæg til et tocifret millionbeløb.
Solvarmen skal være et supplement til naturgassen, som værket
gerne vil være mindre afhængigt af.
Ifølge planen skal der opstilles et solfangeranlæg på 16.000 kvadratmeter.

Aulum

Thyborøn

(Kilde: Herning Folkeblad)

Efter at Hillerød
Forsyning har
overtaget varmeforsyningerne i Gørløse, Skævinge
og Meløse-St. Lyngby, er der brug for
mere varme. Derfor vil forsyningen
bruge 155 mio. kr. på at bygge et nyt
flisværk.
Ved at bygge på Krakavej, hvor
forsyningen allerede har et mindre
varmeproducerende flisanlæg, kan
Hillerød Forsyning hurtigt få det nye
værk op at stå.
Det kommende værk forventes at
stå færdigt i starten af 2016. (Kilde: Energy

Hillerød

Supply)

Ved

Hunseby-Maglemer HunsebyMaglemer
Fjernvarmes generalforsamling
stemte alle de 80 fremmødte forbrugere for, at Hunseby-Maglemer
Fjernvarme ApS opløses og tilsluttes
Maribo Fjernvarme. Det sker efter en
vinter med ballade på grund af store
prisstigninger.
Planen er at lægge de to værker
sammen fra 1. oktober. Indtil da skal
forbrugerne i Hunseby-Maglemer
have afviklet værkets gæld. Derefter
vil et standardhus spare cirka 2.800
kroner på varmeregningen om året.
Anlægsarbejdet er allerede på vej
i udbud. Der skal lægges en ledning
ned til det gamle anlæg, hvorfra
varmen fra Maribo vil strømme ud
til borgerne i Hunseby og Maglemer.
(Kilde: Lolland-Falsters Folketidende)
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Omkring 800 fjernvarmeforbrugere
mødte frem til det
orienteringsmøde, som Erstatningsforeningen Fjernvarmesagen havde
inviteret til.
Foreningen, der er utilfreds med,
at fjernvarmeforbrugerne skal betale
for det fejlslagne geotermiprojekt i
Kvols, vil anlægge en erstatningssag i
form af et gruppesøgsmål fra foreningens medlemmer.
Ved mødets start havde omkring
500 meldt sig ind i foreningen. I løbet af aftenen og natten voksede
medlemstallet til 714. Når man op på
mindst 800 medlemmer, går advokaten i gang med at forberede et søgsmål. (Kilde: Viborg Stifts Folkeblad)

Viborg

En retssag, der
skal afgøre, om
salget af EnergiGruppen Jylland Varme til Dong var
lovligt, kan være på vej.
En lille gruppe af fjernvarmekunder kæmper fortsat mod salget. Forbrugergruppen henviser til, at salget
i 2003 efter deres opfattelse ikke var
lovligt i henhold til varmeforsyningsloven, fordi fjernvarmeforbrugerne
aldrig selv blev tilbudt at købe EGJ
Varme.
I et svar til Folketingets Klima-,
Energi- og Bygningsudvalg om sagen
siger energiminister Rasmus Helveg
Petersen (R), at det eneste sted, lovligheden af salget kan afgøres, er ved et
civilretligt søgsmål ved domstolene.
I Herning overvejer gruppen af fjernvarmeforbrugere nu situationen. (Kilde:

Herning

Herning Folkeblad)

Hals Fjernvarme har
fået en kommunal
lånegaranti på et lån
til 21 millioner kroner til et nyt halmfyret kedelanlæg.
Lånegarantien betyder, at Hals
Fjernvarme kan gå i gang med det
indledende arbejde til byggeriet.

Hals

(Kilde: Nordjyske Stiftstidende)

Skårup Fjernvarme
vil hente 20 procent
af sin varmeproduktion fra solfangere. Derfor har
varmeværket søgt Svendborg Kommune om tilladelse til at udlægge et
areal på 5.000 kvadratmeter til et nyt
solvarmeanlæg.
Udfordringen er, at der ligger en
vandboring netop der, hvor solcellerne skal placeres. Derfor håber værket, at Svendborg Kommune vil føre
rørlægningen til vandboringen uden
om solcellerne. Ellers vil det nemlig
ikke være rentabelt med solvarmeprojektet. (Kilde: Fyns Amts Avis)

Skårup

Nøglefærdig
solvarme
Store felter med hundred- eller tusindvis
af solfangerpaneler ses i stadig større tal
herhjemme – og med god grund: Der er
ofte store økonomiske og miljømæssige
gevinster ved solens stråler.
Med isoplus som samarbejds- og sparringspartner er udsigten til en solbeskinnet
succes endnu større. Vi har leveret rør og
knowhow til nogle af de største projekter i
Danmark og Norge.
Som kunde kan du trygt overlade de statiske
beregninger til os. Vi er eksperter i at
identificere og tage højde for de særlige
udfordringer, som temperaturudsving,
ekspansion med videre giver solvarmeanlægget.
Tegninger leveres med vores unikke
nummereringssystem, så det tydeligt fremgår, hvor de præfabrikerede opstanderrør
og de øvrige komponenter skal placeres i
rørsystemet. Det betyder hurtig og
problemfri montage.
Husk: Hos isoplus arbejder vi ikke med
ufleksible standardløsninger. Vi laver
skræddersyede, nøglefærdige løsninger,
som matcher netop jeres behov!

Ko m

po

Jens Rasmussen, teknisk chef
j.rasmussen@isoplus.dk

isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20
5500 Middelfart

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

Byrådsmedlem
i Odense Dorte
Hjertstedt Boye
(S) er ny bestyrelsesformand for
det kommunalt
ejede aktieselskab Fjernvarme
Fyn. Dorte Hjertstedt Boye var fra
1998 til 2006 medlem af det daværende Fyns Amtsråd og var i den anden valgperiode politisk ordfører og
næstformand i økonomiudvalget.
Dorte er hf-lærer på VUC i dansk og
samfundsfag.
Mikkel
Grathe blev 1.
april 2014 ansat
som ny driftschef på Hobro
Varmeværk
a.m.b.a. Mikkel
Grathe er uddannet maskinmester og elektriker. Han
kommer fra en stilling som driftschef
på I/S Fælles Forbrænding i Hobro.
Nyt job

Jesper
Skrubbeltrang,
26, er ansat som
ny driftsleder
på Sindal Varmeforsyning. Han
afløser værkets
driftsleder gennem mange år,
Johnny Andersen.
Johnny Andersen vil være
tilknyttet værket
indtil udgangen
af juni, hvor han
stopper helt.
Jesper Skrubbeltrang er
uddannet maskinmester i Frederikshavn og har derudover også en baggrund som elinstallatør.
Fredag 13. juni er der reception for
den nye og den afgående driftsleder.
Ved samme lejlighed fejrer Johnny
Andersen sit 25-års jubilæum i Sindal
Varmeforsyning.
Nyt job

Niels
Nordal Haugaard, 60, er
per 1. maj 2014
udnævnt til direktør for Hammel Fjernvarme.
Siden 1. februar
2003 har Niels
Haugaard haft ansvaret for Hammel Fjernvarme og stået i spidsen
for den store udbygning af forsyningsnettet til bl.a. Voldby, Anbæk,
Svenstrup, Farre og industriområdet
i Hammel.
For at udnytte overskudsvarmen
fra værkets affaldsovn blev der i 2009
etableret en transmissionsledning og
en driftsaftale med Gjern Varmeværk.
Niels Haugaard og værkets 15 medarbejdere har æren for, at Hammel
Fjernvarme de sidste mange år har
ligget blandt de 10 billigste varmeværker i Danmark.
Niels Haugaard er meget aktiv inden for netværket af affaldsforbrændingsanlæg og har en stor viden om
beregning af de mange afgifter, som
Nyt job

Ringkøbing Fjernvarme
50-års jubilæum og indvielse af solvarmeanlæg
Åbent hus
Lørdag den 21. juni 2014
Kl. 11:00 – 15:00
Ved solvarmeanlægget, Frejasvej 8.
I anledning af Ringkøbing Fjernvarmeværks 50-års jubilæum og indvielsen af
solvarmeanlægget inviteres værkets forbrugere, kolleger og forretningsforbindelser til en
forhåbentlig dejlig dag, hvor værket byder på lidt godt til ganen.
Med venlig hilsen
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bliver pålagt fjernvarme- og affaldssektoren.
Den 1. maj 2014 blev Gjern Varmeværk og Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab fusioneret med
Hammel Fjernvarme, som dermed
tilsammen kommer til at forsyne i alt
3.300 kunder.
Grøn
Energi har pr. 1.
juni ansat senioranalytiker Nina
Detlefsen. Hun
har arbejdet med
energi i otte år
og kommer fra en
stilling i Insero
Energy. Tidligere var hun seniorkonsulent hos Energinet.dk, hvor hun udviklede store økonomiske modeller for
blandt andet kraftvarme og for beslutninger om nye eltransmissionsnet.
Senest har Nina Detlefsen arbejdet med varmepumper i områder
uden for kollektiv varmeforsyning.
Hun har også deltaget i forskningsog udviklingsprojekter, bl.a. i EU-regi,

og er censor for master- og ph.d.-studerende ved Aarhus og Københavns
Universiteter.
Nina er uddannet matematikøkonom fra Aarhus Universitet efterfulgt

af en ph.d. i operationsanalyse fra
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet.
Hun bor i Kolding, er gift og har tre
børn.

Tre gange 25-års jubilæum på Bornholm

Nyt job

Den 1. juli har
driftsleder Søren Nielsen 25års jubilæum
ved Bornholms
Forsyning.
Han startede
ved Nexø
Halmvarmeværk, som blev solgt til
Bornholms Forsyning i 2013.
Søren har været med i Halmgruppen helt fra start, og de seneste 10 år
har han været formand for gruppen.
John Hansen, som er i Forsyningens planlægningsafdeling, havde
25-års jubilæum den 1. maj.

Den 1. september har driftsassistent Ole
Råbygård 25års jubilæum
ved Bornholms
Forsyning.
Ole begyndte
på Nexø Halmvarmeværk og fulgte
med over til Bornholms Forsyning
i 2013.
Jubilæerne bliver markeret ved en
fælles reception hos Bornholms
Forsyning fredag den 20. juni
kl. 11.00.

Direktør// Midtfyns Elforsyning og Ringe Fjernvarmeselskab
Da vores nuværende direktør har valgt at gå
på pension, søger vi en ny direktør med
forventet ansættelse 1. september 2014.
Du får direkte reference til bestyrelserne
Du bliver ansvarlig for selskabernes drift og økonomi
Du udgør ledelsen sammen med økonomichefen
Du bliver chef for 8 medarbejdere
Vi forventer:
- at du har en uddannelse som ingeniør/maskinmester eller lignende
- at du har flair og interesse for økonomi
- at du har ledelseserfaring
- at du er velorienteret om dansk energipolitik
- at du har godt kendskab til el- og fjernvarmebranchen
- at du vil være en god sparringspartner for såvel
bestyrelserne som medarbejderne.

Vi tilbyder:
- god løn og pensionsordning
- gode og velordnede arbejdsforhold
- dygtige og engagerede medarbejdere
Hvem er vi:
Midtfyns Elforsyning , stiftet 1909, har 6500 forbrugere.
En årsomsætning på 87 mill. kr., heri er inkluderet
omsætning fra et datterselskab.
Se mere på www.midtfynselforsyning.dk
Ringe Fjernvarmeselskab, stiftet 1961, har 2500
forbrugere. En årsomsætning på 36 mill. kr.
Se mere på www.ringe-fjernvarme.dk
Supplerende oplysninger kan indhentes hos
Ib A. Hansen på tlf. 20481109.
Ansøgningsfrist 30. juni 2014.

Ansøgning sendes til:
Midtfyns Elforsyning/Ringe Fjernvarmeselskab, Postboks 140, Østre Ringvej 43, 5750 Ringe
Mærket: DIREKTØR.
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Deadlines
i sommerperioden
Fjernvarmen 7/8-2014, der
udkommer den 3. juli, dækker
både juli og august måned.
Materiale til annoncer og
navnestof skal afleveres
senest den 10. juni.
Første nummer efter sommerperioden er Fjernvarmen
9/2014, som sendes ud den
28. august.
Send gerne materiale til navnestof og annoncebestilling
til Jytte Krongaard Hensen
på jh@danskfjernvarme.dk
eller ring på tlf. 7630 8014.

Tommy Eggers valgt
til Dansk Fjernvarmes
bestyrelse
Dansk Fjernvarme fik onsdag den
30. april et nyt bestyrelsesmedlem. Det er byrådsmedlem Tommy
Eggers (DF) fra Aalborg.
Tommy Eggers er tidligere
rådmand for forsyningsvirksomhederne i Aalborg. Ved årsskiftet
fratrådte han efter eget ønske rådmandsposten, men han er stadig
medlem af miljø- og energiudvalget
og dermed bestyrelsesmedlem for
Aalborgs fjernvarme.
Tommy Eggers afløser Freddie
Madsen fra Esbjerg i Dansk Fjernvarmes bestyrelse.
Ud over valget af Tommy Eggers blev Lars Christian Lilleholt,
Fjernvarme Fyn, genvalgt til bestyrelsen. Det samme gjorde Albert
Pedersen fra Nyborg Forsyning og

50-års jubilæum og
afsked med varmemester

Thomas Lykke Pedersen, I/S Nordforbrænding.
Bestyrelsen konstituerede sig
med Uffe Bro, Løgstør Fjernvarme,
som formand, Lars Christian Lilleholt som politisk næstformand
og Inga Thorup Madsen, CTR, som
teknisk næstformand.

Goddag og farvel
og 25-års jubilæum

For 50 år siden blev Hammershøj
Fjernvarmeværk a.m.b.a. stiftet.
Varmemester Peter Tang Jensen har
valgt at gå på pension efter 20 år.
I den anledning inviteres forretningsforbindelser, samarbejdspartnere,
kollegaer samt byens borgere til

Reception
Lørdag den 21. juni 2014
Kl. 13:00 – 17:00
på fjernvarmeværket, Hylde Alle 10,
Hammershøj, 8830 Tjele.
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Jesper

Johnny

Sindal Varmeforsyning holder

Reception

Fredag den 13. juni 2014
Kl. 11:00 – 15:00

på værket, Baggevognvej 32, Sindal.

Der bliver mulighed for at hilse på vores
nye varmemester John B. Christensen.

Her tager vi godt imod vores nye driftsleder Jesper Skrubbeltrang. Samtidig fejrer
vi driftsleder Johnny Andersens 25-års
jubilæum og tager en god afsked med ham.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hammershøj Fjernvarmeværk a.m.b.a

Bestyrelsen
Sindal Varmeforsyning
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PULS

DEN 19. JUNI 2014 I FJERNVARMENS HUS
KOM OG DEBATTER MED RASMUS HELVEG PETERSEN
OG HENRIK SASS LARSEN
Kl. 9.30 Velkomst
Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme
Kl. 9.45 Grøn og effektiv fjernvarme:
Øget komfort og samfundsnytte Klima-, energi- og
bygningsminister Rasmus Helveg Petersen
Kl. 10.00 Spørgetime med klima-, energi- og bygningsministeren Har du spørgsmål til ministeren, så stil
dem her. Kim Mortensen og Kamma Holm Jonassen
er mikrofonholdere
Kl. 10.30 Workshop 1:
Fjernvarmen i den grønne omstilling
1. Skal tariffer bruges som incitament?
2. Energibesparelser – nemt og effektivt – også efter 2015
3. Er etablering af varmeforsyning i udkantsdanmark et
nyt forretningsområde?
4. Er el i fjernvarmen vejen til lavere fjernvarmepriser
og et effektivt energisystem?
5. Fjernvarmeindustrien – vejen til vækst og grøn omstilling
6. Fremtidens organisering af forsyningssektoren
Kl. 11.45 Frokost

Kl. 13.00 Fjernvarmens nytteværdi
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen og
koncernchef Niels Bjørn Christiansen, Danfoss
Kl. 14.00 Workshop 2:
Fjernvarmen i den grønne omstilling
(samme emner som workshop 1)
Kl. 15.10 Den grønne omstilling set fra et
forbrugerperspektiv Trendrådgiver og samfundskommentator Emilia van Hauen
Kl. 15.40 Oplæg: Effektiv og intelligent fjernvarme
Energiplanlægning i kommunerne
Borgmester Iver Enevoldsen, Ringkøbing-Skjern Kommune
Sammenhæng i energisystemerne på tværs af
kommunerne Udviklingskonsulent Louise Langbak Hansen,
Region Midtjylland
Grøn og effektiv varmeforsyning i hele Danmark
Kontorchef Henrik Andersen, Energistyrelsen
Kl. 16.10 Debat: Effektiv og intelligent fjernvarme
Indlægsholderne udfordres af deltagerne og af
fjernvarmesektoren ved Kamma Holm Jonassen og
af forbrugerne ved Emilia van Hauen
Kim Mortensen er mikrofonholder
Kl. 16.30 Afslutning og opsamling
Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme
Kl. 16.45 PULS Afterparty
Hygge med fadøl og helstegt pattegris
Læs mere og tilmeld dig på www.danskfjernvarme.dk

2362 Mediegruppen

NYHED

– kan det hele og meget mere …
Den nye TwinPipe Ventil til fjernvarmerørsystemer har udover alle
standardegenskaberne en hel række fordele, som er udviklet med fokus
på funktionalitet og sikkerhed.
Ventilens tårn er afsluttet med en rustfri ståltop, hvis hældning forhindrer
vand og kondens i at samle sig på toppen. Overgangen til ståltoppen er
udført med krydsbundet PE og forseglet med mastiks.
De indstøbte alarmtråde til overvågning af rørsystemet er ført ud i
toppen, igennem et målepunkt udført i rustfrit stål. Det gør det vandtæt
og let tilgængeligt for måleteknikerne, samtidig med at det sparer
montagetid for installatøren. Ligeledes giver det mulighed for at udelade
terrænskabe på rørledningen.

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

Funktionelle fordele
• Enkel at installere og let at betjene
• Højdeforskel på spindler for frem- og returløb
eliminerer fejlbetjening
• Betjenes med samme værktøj og gear som
andre ventiler
• Let tilgængeligt, vandtæt målepunkt placeret
midt på toppladen
• Impedansmåling kan foretages direkte gennem
målepunktet uden støj/dæmpning
• Kan omstilles til hhv. kreds eller sløjfe på
alarmsystemet
• Der kan foretages modstandsmåling
• Terrænskabe kan udelades
• Ventilen leveres fra Ø 26-26/125 mm i Serie 1 til
Ø 219-219/630 mm i Serie 2

