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Finanslovspenge til
geotermi og varmepumper
Finansloven afsætter millioner
til store varmepumper og en
garantiordning for geotermi.

NY VIDEN

Decentrale værker er
nødvendige for elmarkedet
Analyse fra Grøn Energi bekræfter,
at flere vindmøller gør kraftvarmeværkerne endnu mere nødvendige.
PRAKSIS

Aalborgs fjernvarme breder sig
Aalborg Forsyning tilbyder i de kommende år fjernvarme til mere end 6.000 nye
forbrugere i 17 omegnsbyer. Sulsted er ved at blive koblet på som første by.
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Servicearbejde

Avancerede beregninger

Tjæreborg Industri leverer stort set alle
anlægstyper og ydelser til fjernvarmebranchens stigende behov for effektive
og miljøvenlige fjernvarmesystemer.
• Fjernvarmeledningsnet
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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.
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- en stabil og troværdig samarbejdspartner!

Der er ingen der har sagt,
det skulle være nemt…
Men vi har gjort det
nemmere

Mere end 200 danske og udenlandske kraftvarmeværker bruger i
dag Neas Energys IT systemer PBAS og PBAS Planner til at planlægge og balancere deres kraftvarmeproduktion. Med Neas’ PBAS
systemer får du det komplette overblik over dine produktionsmuligheder, og når dagen er omme, ved du med det samme
hvilken el-indtægt du har haft i spot, regulerkraft og intraday
markedet, og hvad det betyder for din varmepris. Vores systemer
er udviklet med ét eneste formål, at sikre vores kunder den mest
rentable produktion af varme og el.
Ring til Søren Rygaard på 20 62 01 60 og hør mere.
NEASENERGY.COM

Tidlige kalendergaver

Indhold

Julen nærmer sig med hastige skridt, men allerede
i november fik fjernvarmesektoren et par tidlige
kalendergaver. Det skete, da regeringen sammen
med Enhedslisten og SF øremærkede godt 125 millioner finanslovskroner til den grønne omstilling i
varmeforsyningen.
Halvdelen af pengene skal de næste tre år bruges til
at opbygge en national garantiordning for geotermi.
Det ser vi i Dansk Fjernvarme som en sejr, for vi har
længe og intensivt fortalt politikerne, at der skal en
forsikringsordning med statslig opbakning til. Ellers
ryger geotermiprojekterne tilbage i mølposerne.
På samme måde står de store eldrevne varmepumper højt på både vores ønskeseddel og arbejdsseddel. Her er der nu også en kontant gave på vej i form
af 55 millioner kroner til at etablere demonstrationsanlæg. Det er ikke nok til for alvor at give varmepumperne medvind, men det er et frisk pust, som
kan fjerne de første forhindringer.
Tilbage står dog en stor stopklods. For trods anlægsstøtten er det stadig ikke rentabelt at drive varme
pumperne. Den gode ide bliver kvalt i afgifter,
PSO og ufleksible eltariffer. Derfor har vi et klart
juleønske til politikerne: Nulstil PSO-betalingen
og elafgifterne på de store varmepumper. Det
vil bane vejen for et fleksibelt energisystem,
hvor varmeværkerne kan udnytte og lagre
vindmølleenergi, som ellers vil blive sendt
ud af landet, ofte til dumpingpriser. Og når
I nu er i gang på Christiansborg, så giv også
gerne de decentrale kraftvarmeværker frit
brændselsvalg. Det vil være en tiltrængt
julegave, som ikke behøver at afvente en
afgiftsanalyse i foråret. Julen varer jo
som bekendt heller ikke til påske.
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Også her
er der
fjernvarme
Læs mere side 15

Statsstøttet
vindmølle-el
strømmer ud
af landet
Mere end en fjerdedel af vindmølle
strømmen eksporteres til langt
under markedsprisen. Den grønne el
kan med fordel udnyttes til varmeproduktion.
Læs mere side 8
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Ultralavtemperatur
viser sit værd

Nyt liv til geotermi
og varmepumper

Nyt projekt fra I/S Nordforbrænding og Grontmij A/S
understreger, at perspektiverne i brugen af lavtemperaturfjernvarme er særdeles lovende.

En national garantiordning rykker nærmere, efter at der er
afsat penge til netop det formål på finansloven. Der er også
afsat penge til udbredelse af store varmepumper.

Læs mere side 32

Læs mere side 6

PRAKSIS

Kom bag kulissen
på landsmødet
Mere end 2.000 besøgte Dansk Fjernvarmes
landsmøde i Aalborg. Vi sendte fotografen
bag kulissen for at give et indblik i den del af
landsmødet, vi ikke plejer at opleve.
Læs mere side 20
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KORT NYT

Temadage om prærør i
december
I december holder Dansk
Fjernvarme temadage om prærør og distribution. Her præsenteres årets test, der omfatter måling af isoleringsevnen
på både nye og ældede rør, fra
seks forskellige producenter.
Målet er at undersøge, om de
produkter, der bliver leveret til
fjernvarmeværkerne, overholder det, producenterne lover.
Møderne holdes i Roskilde den
9. december og i Fredericia
den 10. december 2014.
Se mere og tilmeld dig på
Dansk Fjernvarmes hjemmeside.
Nybyggeriet stabiliseret
på meget lavt niveau
Efter flere års nedgang i
nybyggeriet ser det ud til, at
det påbegyndte etageareal
er ved at blive stabiliseret på
et meget lavt niveau. Ifølge
Danmarks Statistik blev der
fra januar til september i år
påbegyndt 8.500 boliger. For
2014 som helhed skønner
Dansk Byggeri, at der vil blive
påbegyndt cirka 11.000 boliger, hvilket er 10 % flere end
i 2013.
Selv om der er fremgang, er
niveauet meget lavt. Til sammenligning blev der, under krisen i 1930’erne, i gennemsnit
opført 17.900 boliger om året.
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Finanslovsaftalen afsætter 60 mio. kr. til en
national garantiordning for geotermi og 55
mio. kr. i anlægstilskud til store varmepumper
som demonstrationsprojekter. Potentialet er
opvarmning af mere end en halv million huse
med vedvarende energi.
TEKST: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen, Dansk Fjernvarme tos@danskfjernvarme.dk FOTO: Jesper Voldgaard

Børn høster varmepris
Øster Hurup Kraftvarmeværk
modtog på Dansk Fjernvarmes
landsmøde Fjernvarmeprisen
2014. Der fulgte en check på
25.000 kr. med prisen, og den
lader fjernvarmeværket nu
gå videre til byens idrætsforening.
Øster Hurup Kraftvarmeværk
fik Fjernvarmeprisen for at
have vendt en negativ udvikling med tårnhøje varmepriser
og et ødelagt boligmarked til
grøn og billig varme – og et
genopstået boligmarked. Siden
værket fik sit halmanlæg, er 30
huse koblet på fjernvarmen.

FINANSLOVSAFTALE
for geotermi og store v

D

øren til geotermi bliver åbnet
stille og roligt. Samtidig bliver
der åbnet en dør på klem for
de fjernvarmeværker, der gerne vil
installere store varmepumper og
dermed udnytte den overskydende
strøm fra vindmøllerne til fjernvarme.
Det står klart med finanslovsaftalen
mellem regeringen, SF og Enhedslisten.
– Geotermi har et kæmpe potentiale. Barrieren for et egentligt gennembrud er, at fjernvarmeværkerne
ikke har haft nogen mulighed for at
forsikre de indledende prøveboringer.
For de store varmepumper gælder,
at der mangler erfaringer med anlæg
i drift. Men barriererne for disse
grønne teknologier bliver nu nedbrudt, siger Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen.
Også direktør Søren Berg Lorenzen
fra Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab udtrykker sig positivt om de
første penge til en national garantiordning, fordi det er med til at skabe
mulighederne for videre udvikling.
Landet over vurderes det, at der er
32 steder, hvor der er mulighed for at
udnytte den geotermiske varme fra
undergrunden til fjernvarme. Alt i alt
vil op imod 350.000 husstande kunne
forsynes med geotermisk fjernvarme.
Flere fjernvarmeselskaber har planer
for prøveboringer klar, men planerne
har indtil nu været sat på standby på
grund af den manglende mulighed for
at forsikre prøveboringerne.
Finanslovsaftalen rummer 20 millioner kroner til en forsikringsordning
i hvert af årene 2015, 2016 og 2017.
Disse penge skal suppleres med ind-

skud fra de fjernvarmeselskaber, som
vil være med i ordningen.

55 millioner til varmepumper
Finanslovsaftalen indeholder også 55
millioner kroner i 2015 og 2016 til at
etablere og udbrede kendskabet til
anvendelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen.
Meningen er at dokumentere de
driftsmæssige og selskabsøkonomiske fordele for fjernvarmeværkerne
som en nødvendig forudsætning for,
at en storskalaudbygning med store
varmepumper kan komme i gang.
– I dag har vi planer for vindmøller,
men vi har ingen plan for, hvordan vi
anvender strømmen fra vindmøller.
Derfor bliver 27 procent af vindmøllestrømmen i dag eksporteret til
lavpris. Ved at bruge vindstrømmen
i store varmepumper i stedet, så udnytter vi den statsstøttede vindstrøm
med stor samfundsmæssig fordel i
fjernvarmen, siger Kim Mortensen.
Varme til 500.000 huse
Tilmed er der en rigtig god sammenhæng mellem netop store varmepumper og geotermi, fordi den
geotermiske energi, man kan finde
under jordoverfladen i Danmark, har
temperaturer, der gør, at der skal
bruges en stor varmepumpe for at
booste energien, før den kan bruges
til fjernvarme.
Samlet set vil geotermi og store
varmepumper kunne sikre grøn
fjernvarme til mere end en halv million huse, hvis potentialet indfries.
Men selv om politikerne nu har åbnet
dørene på klem, så skal der sparkes
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ÅBNER DØREN PÅ KLEM
armepumper
flere døre ind, før både geotermi og
store varmepumper får et egentligt
gennembrud.
– Men de døre vil vi arbejde hårdt
for at få åbnet. Der er nu politisk
opmærksomhed på problemerne, og
derfor tegner der sig også politisk
vilje til fremadrettede løsninger, siger
Kim Mortensen.
Finansloven rummede ikke en
redningspakke til de resterende
barmarksværker, som stadig kæmper med alt for høje varmepriser på
grund af bindingen til naturgas. Men
også på det område tegner der sig politisk vilje til at finde en løsning. J

Fuld power på kommunikationen
– med MULTICAL® 602

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

Kamstrup A/S · Industrivej 28, Stilling · 8660 Skanderborg · Tel: 89 93 10 00 · info@kamstrup.dk · www.kamstrup.dk
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Statsstøttet vindmølle-el
strømmer ud af landet
Mere end en fjerdedel af vindmøllestrømmen eksporteres til langt
under markedspriserne. Hvis den grønne el i stedet udnyttes
til varmeproduktion, som regeringen anbefaler, vil det give en
samfundsøkonomisk gevinst på 1 mia. kr.
TEKST: Pressechef Torben Øllegaard Sørensen tos@danskfjernvarme.dk
FOTO: Jørgen Schytte

27

procent af den el, som
vestdanske vindmøller
producerede i 2013, blev
sendt ud af landet til priser, der lå
hele 21 procent under markedsprisen,
den såkaldte spotpris, hvilket koster
eksportindtægter for 140 millioner
kroner. Samtidig importerede Danmark el, der gennemsnitligt var 15
procent dyrere end spotprisen. Det
viser en opgørelse fra tænketanken
Grøn Energi.
Det er ifølge Dansk Fjernvarme en
uholdbar situation.
– Samfundsmæssigt er det en meget dyr situation. Vi kan få langt mere
værdi ud af vindmøllerne, hvis vi ved
hjælp af store varmepumper anvender den grønne og vedvarende strøm
i fjernvarmesektoren, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.
– Vi har en plan for opstilling af
vindmøller, men vi har ingen plan for,
hvordan vi bruger vindmøllestrømmen, siger Kim Mortensen.

Store varmepumper mest effektive
Han peger på, at de store varmepumper er den mest effektive teknologi til
at udnytte vindmøllestrømmen, fordi
de sammen med fjernvarmeværkernes kraftvarmeanlæg og lagertanke
kan balancere elsystemet ved at udnytte strømmen,
når vindmøllerne snurrer.
Men det sker
kelig grad
ikke i tilstrækpå grund af den
nuværende
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skæve afgiftsstruktur. Beregninger,
som EA Energianalyse har udarbejdet
for Danmarks Vindmølleforening og
Vindenergi Danmark, viser, at samfundet kunne få en gevinst på mere
end en milliard kroner ved at installere 500 MW store varmepumper til at
udnytte vindmøllestrømmen.
I stedet bliver en stor del af den
statsstøttede strøm solgt billigt
til nabolandene, og den udvikling
kan blive yderligere forstærket af
udsigten til både flere vindmøller og
udlandskabler.
Det går stik imod de politiske ambitioner og mål. Både den tidligere og
den nuværende regering har proklameret, at den grønne el skal udnyttes
til varme.
Målet er, at 50 procent af elforsyningen skal være baseret på
vindkraft i 2020. Samtidig forventer
Energinet.dk, at de store varmepumper skal stå for
produktionen af
120
megawatt.
De seneste
tal viser dog, at
varmepumperne kun
når op på 9 megawatt
i 2016.

Anlægstilskud
Kim Mortensen mener
derfor, at det er tvingende nødvendigt, at

afgifterne bliver ændret, så det bliver
rentabelt for fjernvarmeværkerne
at investere i varmepumper. Det vil
både gavne den grønne omstilling
og gøre varmen billigere for forbrugerne.
– Skærer man PSO-betalingen væk
på fjernvarmeproduktion baseret på
store varmepumper, vil det sænke
varmeudgiften med cirka 1.000
kroner for en almindelig husstand.
Det vil gøre udbredelsen af de store
varmepumper til en reel mulighed, og
på den måde kan vi opnå et fleksibelt
energisystem, hvor fjernvarmeværkerne kan anvende og lagre vindmølleenergi i stedet for at eksportere
den billigt, siger Kim Mortensen.
Regeringen, Enhedslisten og SF
indgik den 12. november en finanslovsaftale, hvor der er afsat en pulje
på 55 millioner kroner til demonstrationsprojekter i fuld skala af store
varmepumper.
Grøn Energis tal
viser også, at når
der er behov for at
importere el, så er det
dyrt. Denne import var således
15 procent dyrere end markedsprisen. Det svarer til en overpris på 108
millioner kroner.
Dermed koster det samfundet 250
millioner kroner at eksportere vindmøllestrøm billigt og importere dyrt,
når der er behov. J

Glædelig jul
og godt nytår

Energi Danmark ønsker alle en glædelig jul samt et godt
nytår. Vi takker for et godt samarbejde i 2014 og ser frem til
endnu et år med godt samarbejde.
Kontakt os for at høre om vores nye tiltag i 2015.
Produktion & Balance
+45 87 44 67 80
pba@energidanmark.dk

www.energidanmark.dk
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Sidste nyt om
energibesparelser
Netop som vi gør klar til at indberette for 2014, offentliggjorde Energitilsynet
energisparebenchmarken for 2013. Tallene viser, at fjernvarmebranchen i
2013 igen var billigst; men det holdt hårdt. Omkostningerne steg med cirka 20
procent, og målene stiger igen i 2015.
TEKST: Teknisk konsulent Louise Overvad Jensen, Dansk Fjernvarme loj@danskfjernvarme.dk
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nergispareindsatsen løb op
i cirka 927 millioner kroner i
2013 fordelt på ca. 2,2 millioner
MWh for gas-, el- og fjernvarmebranchen. Målet steg markant fra 2012
til 2013, men både el- og fjernvarmebranchen indberettede kun cirka 75
procent af deres mål og tærede i stedet på deres historiske overskud.
For fjernvarmen svarede det til,
at værkerne samlet set indberettede
det samme som i 2012. Omkost-

Få hjælp til
indberetningen
ɟɟ Dansk Fjernvarme
sender breve ud
med en kort påmindelse om indberetningen i starten af
december.
ɟɟ Bliv frisket op
på, hvordan man
indberetter, når vi
holder temadag om
energibesparelser
den 2. december.
ɟɟ Find hjælpen på
hjemmesiden. Når
vi åbner for indberetning den 15.
januar, opretter vi
en side med svar på
de oftest stillede
spørgsmål. Vi er
også i gang med at
lave en video, hvor
du kan blive guidet
gennem indberetningen.
ɟɟ Hvis du ikke finder
svar på hjemmesiden, kan du altid
ringe til os i sekretariatet.
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ningerne steg dog markant: Hvor
fjernvarmebranchens gennemsnitsomkostninger i 2012 var på 28 øre/
kWh, lå den til 35 øre/kWh i 2013. En
stigning på næsten 20 procent på
ét år. Samlet set brugte fjernvarmebranchen 272 mio. kr. på energispareindsatsen.
De øvrige brancher oplevede ikke
samme stigning; de lå højt i forvejen,
så fjernvarmebranchen er stadig den
billigste branche. Elbranchen topper
listen med 45 øre/kWh, som figur 1
viser.
Alle brancherne er dog enige i, at
det er et stigende problem at leve op
til energispareaftalen. Man kan således kun gisne om omkostningernes
udvikling, hvis fjernvarmebranchen
ikke var stoppet op.
Dansk Fjernvarme vurderer, at der
er en klar tendens, og forventer, at
omkostningerne kun bliver højere for
2014 og frem.
– Det bliver dyrere og dyrere for
varmeværkerne at indfri de politisk
bestemte energisparemål. Energisparemål, der udefra set kan virke logiske
og ambitiøse, men som i virkelighedens verden fungerer som forbrugerbetalt støtte til industri og landbrug,
siger direktør Kim Mortensen.
– Vi er tilhængere af den grønne
omstilling, og vi bidrager gerne til
den, men der er behov for at gentænke energispareindsatsen: Energibesparelser hos forbrugerne sikres
ikke ved at give småører til isolering
og vinduesudskiftning; det sikres
bedst ved at stramme bygningsreglementet. Lad i stedet net- og distributionsselskaberne gøre, hvad de er
bedst til: optimering og omlægning
af net og produktion. Giv os en energispareindsats med mening.

Energisparemål 2015
Fjernvarmeselskabernes energisparemål for 2015 er blevet fordelt. Vi skal i
2015 indberette 4,3 PJ i alt, det vil sige,
at målene for et gennemsnitligt værk
stiger med cirka 16 procent i 2015 i
forhold til 2013 og 2014.
Målene er baseret på værkernes
levering i 2012 og 2013, det vil sige
værkets varmesalg og varmetab. Hvis
værkets regnskabsår følger kalenderåret, benyttes værkets levering an
net i 2012; hvis værket har forskudt
regnskabsår, benyttes værkets levering an net 2012/13.
Dansk Fjernvarme sendte energisparemålene i høring i starten
af september og korrigerede efterfølgende målene baseret på de
indmeldinger, sekretariatet modtog.
Herefter blev målene gjort endelige,
og den 5. oktober kunne de ses på
hjemmesiden.
Proceduren for fordeling af mål
ændres en smule næste år, da værkerne sammen med energibesparelserne og omkostninger til energibesparelser skal indberette deres
levering til nettet. Det sikrer, at Dansk
Fjernvarme har data fra alle værker
tidligt på året, og målene vil derfor
kunne fordeles væsentligt tidligere.
Indberetning for 2014
Indberetningen af energibesparelser,
der er realiseret i 2014, starter den
15. januar. Deadline er 15. marts 2015.
Indberetningsproceduren blev ændret
sidste år, så man nu også indberetter
omkostninger samtidig med energibesparelser. Derudover skal man angive,
om man har kørt intern eller ekstern
audit på de energibesparelser, der blev
indberettet sidste år. Dvs. man skal
angive, hvilken audit man har gennemført for energibesparelserne realiseret
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Omk/besparelse  for  branche

Figur 1. El-, naturgas- og
fjernvarmebranchernes
historiske omkostninger til energibesparelser. Der ses en tydelig
stigende tendens.
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i 2013, når man indberetter energibesparelser realiseret i 2014, så eventuelle korrektioner kan blive indberettet.
Hvis du ikke har foretaget audit, er det
en god idé at få det gjort snart.

Indberet i god tid
Sidste år var der mange henvendelser til sekretariatet, så vi anbefaler
værkerne at indberette i god tid før
deadline, så der er mulighed for at få
hjælp, før fristen udløber. J

Fjernvarme  

Temadag om indberetning
Du kender til energibesparelser, men hvordan var det nu lige, det der med
indberetningen? Vi holder temadag om indberetning af energibesparelser
den 2. december 2014. Her kan du blive opdateret på
regler, indberetning, og hvad der ellers er sket af nyt
i løbet af året. Vi har sat god tid af til spørgsmål.
Du kan tilmelde dig på hjemmesiden.

2. dec
2014

Overblik Og Optimering
med termis
læs mere på www.cowi.dk/termis
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Konkurrenter går
sammen om investering
i fjernvarme
I Odense er tre konkurrerende lastbilforhandlere gået sammen om at
investere i en fælles fjernvarmeledning. De gamle gasfyr udskiftes
med miljøvenlig fjernvarme, og
gevinsterne er til at få øje på.
TEKST: Projektleder Ulrikke Brandt-Bertelsen, Udvikling Fyn ulebr@udviklingfyn.dk
FOTO: Udvikling Fyn
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I

disse dage bliver der gravet på
Krumtappen i Odense. Fjernvarme
Fyn er gået i gang med at installere
650 meter rørføring, som fremover
skal forsyne tre virksomheder med
fjernvarme og sikre, at de går fyringssæsonen i møde uden at skulle
bekymre sig om defekte fyr og store
varmeregninger.
Det er helt ekstraordinært, at de
tre lastbilforhandlere; Scania, Iveco
og Mercedes-Benz, er gået sammen
om en fælles investering. Til daglig
er de nemlig konkurrenter, men fordelene i projektet har været så åbenlyse, at ingen har sagt nej tak.
– Dette er et fantastisk projekt
– det er en god forretning for os alle,
siger Michael Dinesen, værkstedschef
Mercedes-Benz. Kent Schyth, af
delingschef i Scania, tilføjer:
– Ud over at det er en god forretning, opnår vi langt bedre driftssikkerhed på vores varmeforsyning. Gasfyr
går jo af og til ud, og det er aldrig sjovt
at møde ind på et iskoldt værksted eller kontor. Det slipper vi for nu.
Beslutningen om at konvertere
gasfyring til fjernvarme er hjulpet
godt på vej af Palle Mathiasen, der
er maskinmester hos Effektiv Energi
i MiljøForum Fyn. Effektiv Energi er
en uvildig samarbejdspartner, der
tilbyder gratis energiscreeninger og
rådgivning om energioptimering til
små og mellemstore virksomheder
på Fyn.
– Generelt har værksteder meget
at hente, hvis de gennemgår deres
energiforbrug. Ikke mindst på varmeregningen, som traditionelt er højt
her, da de store porte ofte står åbne
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Hvem-hvad-hvor
om Effektiv Energi
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 procent 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.

Fakta
ɟɟ Samlede omkostninger til
projektet: 1.600.000 kr. ekskl.
tilskud.
ɟɟ Samlet tilskud: 250.000 kr.
ɟɟ Tilbagebetalingstid: 2,6-3,3 år.
ɟɟ Samlet årlig nettobesparelse:
431.000 kr.
ɟɟ Forrentning: 30-38 procent.
ɟɟ CO2-besparelse: 60 tons.

og varmen lukkes ud. Vi finder også
store besparelser på lyskilder, lysstyring og styring af ventilations- og
kompressoranlæg, siger Palle Mathiasen.
De tre virksomheder kan se frem
til en samlet årlig nettobesparelse på
431.000 kr. og en tilbagebetalingstid

på i gennemsnit tre år, og Lars Bo
Rasmussen, driftschef i Iveco, er ikke
sen til at give Effektiv Energi sin del
af æren:
– Uden Palle var projektet aldrig
blevet til noget. Han har været tovholder i kontakten til virksomhederne og fjernvarmeforsyningen og
ligeledes sørget for at få tilbud ind, så
vi kun skulle forholde os til fakta.
Ud over at det er en solid business
case, er miljøet også den store vinder.
Jakob Storm Rasmussen, distributionschef ved Fjernvarme Fyn, er
meget tilfreds:
– Projektet er endnu et stort plus
på kontoen over udfasning af fossile
brændstoffer i Danmark. Konverteringen sparer miljøet for hele 60 tons
CO2 årligt, det er meget, når der kun er
tale om tre virksomheder.
Fjernvarmen forventes at sive ind
i de nye rør i midten af november, før
fyringssæsonen rigtig sætter ind. J

Nyhedsbrev | December 2014
Brug for effektiv administration af værket? - Lad os klare opgaven
Vi varetager dine regnskabs- og administrationsopgaver til fast aftalt pris. Du får administrativt
personale, der har stort branchekendskab og mange års erfaring med administrationsopgaver.
Det sikrer effektiv løsning af opgaverne i høj kvalitet. Vi tilbyder en fast kontaktperson med
100 % kendskab til Finans- og forbrugersystemet. Vi tager direkte kontakt til værkets revisor ved
udarbejdelse af årsregnskab. Du får en fleksibel løsning, der er tilpasset dit varmeværks ønsker og
behov. Vi kan varetage samtlige administrative opgaver, eller I kan vælge selv at udføre en del af
opgaverne. Det er helt op til jer! Vi kan også tilbyde midlertidig administration ved f.eks. personaleskift, barsel eller sygdom. Kontakt chefkonsulent Peter A. Carstensen på tlf. 76321250 eller
pac@dff-edb.dk.
Ønsk et kursus og vi laver det til dig
Kursusplanen for 1. halvår 2015 er nu klar. Igennem vores serviceprogram kan du tilmelde dig et
bredt udvalg af kurser. Du kan også sammensætte dit eget kursus, og vi kan afvikle det lokalt hos
dig, f.eks. sammen med din ERFA-gruppe. Læs mere på www.dff-edb.dk/kurser/lav-dit-eget-kursus.
Husk også, at du kan komme arbejdsmæssigt og økonomisk lettere igennem revisionen ved at deltage på vores kursus “Bliv klar til revision i FOF” - Revisoren kan du tage med gratis!
Konsulenthjælp til årskørsel
Har du ikke tid til selv at lave årskørslen, så står vi klar med en hjælpende hånd. Det er vores erfaring, at vi kan klare opgaven på ca. 4 til 5 timer afhængig af værkets størrelse. Vi slutter først, når
alle opgørelser er bogførte og opkrævningen sendt af sted. Hvis I kører på vores hosting løsning,
kan vi klare opgaven fra kontoret i Kolding – alternativt kommer vi på besøg på værket. Kontakt
hurtigst muligt chefkonsulent Peter A. Carstensen på tlf. 76321250 eller pac@dff-edb.dk, hvis du
ønsker, vi skal udfører din årskørsel.
Hosting løsningen (Citrix) bliver endnu hurtigere
Årskørslen står for døren, og alle, der kører på vores hosting løsning, kan se frem til, at systemet
vil være endnu hurtigere til at udføre jobs som beregninger og udskrifter, sammenlignet med
sidste år. Ved spidsbelastninger som årskørsel kan IT systemer blive overbelastet og køre med
nedsat hastighed. For at undgå dette vil vi i løbet af december udvide kapaciteten i vores hosting
miljø med 20 %, og udvidelsen er permanent. Det betyder, at hosting løsningen også fremover vil
være hurtigere i den daglige brug. Har I endnu ikke vores hosting løsning, og ønsker at høre mere
om de mange fordele, så kontakt chefkonsulent Lars H. Frederiksen på tlf. 76321250 eller
lhf@dff-edb.dk.

Vi ønsker alle en glædelig jul
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Få del i midlerne
fra F&U-Kontoen
Dansk Fjernvarmes F&U-Konto er åben for nye ansøgere med kreative
projekter, der kan være med til at finde nye løsninger til fremtidens
fjernvarme. Projekter, som hele branchen kan få gavn af.
TEKST: Teknisk konsulent Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme kwh@danskfjernvarme.dk

N

u er det igen muligt at søge
forskningsmidler fra Dansk
Fjernvarmes F&U-Konto. I
2015 er der cirka 1,35 millioner kroner
til uddeling, og for at få del i dem skal
F&U-Udvalget modtage en ansøgning
senest den 14. januar 2015.
Formålet med F&U-Kontoen er at
støtte forsknings- og udviklingsprojekter, der har almen interesse for
både små og store fjernvarmeværker.
De væsentlige krav til ansøgningerne er:
ɟɟ Projekterne skal omhandle aktuelle emner inden for fjernvarmesektoren.
ɟɟ Projekter, der har interesse for
branchen i bred forstand, vil blive
foretrukket.
ɟɟ Projekterne kan vedrøre såvel tekniske som administrative forslag,
der kan forbedre og effektivisere
fjernvarmeforsyningen og administrationen af den.
Der bliver desuden lagt vægt på, at
projekterne formidles, så de kan være
til gavn for så mange som muligt og
samtidig inspirere til videreudvikling.

Forventninger og krav til det
godkendte projekt
For at så mange medlemmer som muligt kan få glæde af projektet, og der
eventuelt kan komme input til projektet, er der en række betingelser, der
skal være opfyldt.
ɟɟ Når projektet er godkendt, skal
ansøgeren udfærdige et kort resume af projektet med et aktuelt
foto, der har sammenhæng med
projektet, som bliver lagt på Dansk
fjernvarmes hjemmeside.
ɟɟ Til hvert F&U-møde i arbejdsgruppen, som er tre gange årligt, bliver
ansøgeren bedt om at give en kort
status over fremdriften i projektet.
14
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ɟɟ Når projektet afsluttes, skal der
udfærdiges en rapport, som indeholder de væsentligste undersøgelser og afsluttes med en teknisk
og økonomisk vurdering af projektets muligheder.
Desuden skal der afleveres en artikel
til Fjernvarmen, hvor de væsentligste
elementer fremhæves, og det beskrives, hvordan projektet kan anvendes
eller videreudvikles.
Dansk Fjernvarmes mål er, at projekterne udnyttes bedst muligt, og at
kendskabet til resultaterne udbredes,
så alle kan få gavn af udviklingen. Det
kan ske ved at afholde temadage eller
ved at få indlæg om projektet på konferencer. Det er vigtigt, at ansøgeren
selv er med til at foreslå, hvordan
kendskabet bedst bliver udbredt.

Fremtidens udfordringer
Der bliver ikke lagt fokus på specielle
emner i 2015, men fjernvarmen står
over for en lang række udfordringer,
som giver anledning til, at der skal
tænkes nyt.
Grundbeløbet falder væk i 2018
og det resulterer i, at mange værker
ikke længere kan drives økonomisk
rentabelt. Derfor er det interessant
at se på alternative teknologier og
kombinationer af el og varme, der kan
erstatte gasmotorer eller generelt
reducere omkostningerne.
Der bliver behov for at sammentænke energiformerne el og varme.
Overskud af el fra vindmøller i nogle
perioder og mangel på strøm i andre
perioder gør det helt nødvendigt at
kunne lagre energien. El og varme hører naturligt sammen, idet overskudsstrøm kan omsættes til varme og
lagres i både små og store lagre. Også
andre former for lagring som gas og
brint kommer til at indgå fremover, og

i disse processer er varme en væsentlig faktor. Der er imidlertid en række
tekniske og økonomiske udfordringer
forbundet med at skulle lagre varme.
Import og eksport af el spiller også
en rolle, hvor de danske kraftvarmeværker skal agere fleksibelt, og hvor
varmen til enhver tid skal leveres, når
efterspørgslen er der.
Det er også væsentligt at fokusere på ressourceforbrug, hvor der
f.eks. er en række begrænsninger
på biomasse, og generelt sikre, at
energitab minimeres. Udfordringerne
med fjernvarmeleverance i forhold til
energibesparelser skal også tilpasses
i de kommende år. Nye metoder til
at forhindre endnu større energitab
på grund af mindre forbrug i lavenergihuse indgår også i de fremtidige
overvejelser.
Der er med andre ord udfordringer
nok at tage fat på og behov for gode
og kreative projekter, der kan være
med til at sikre den fremtidige fjernvarme. J

Søg senest
14. januar 2015
Hovedansøgningsfristen til F&UKontoen er 14. januar 2015. Hvis
alle midler ikke bliver uddelt efter første ansøgningsrunde, kan
der ansøges i løbet af året. Disse
ansøgninger bliver behandlet på
møder i maj eller september.
Hele udbudsbeskrivelsen
kan, sammen med ansøgningsskemaet, findes på www.danskfjernvarme.dk under fanebladet
Viden om.

Hvor er vi? I SE Arena i Vojens.
Arenaen har en kapacitet til
5.000 tilskuere, heraf 2.000
siddende, til internationale
ishockeykampe, skøjteløb
og curling. Derudover er der
omklædningsrum, klubfaciliteter til SønderjyskE, vipfaciliteter, Skybokse og en
lang række servicefaciliteter.
Arenaen er tegnet af Arkitema Architects og opført i
2011. Den er bygget sammen
med byens gamle skøjtehal
fra 1973, som således stadig

Hvordan fungerer varmesystemet? Tre kompressorer
holder isen kold og udvikler

Hvor meget varme bruger SE
Arena? I 2013 brugte arenaen
603 MWh svarende til 17.900
m3 fjernvarme.

Hvem leverer varmen? Vojens
Fjernvarme.

er i brug. SE Arena er hjemmebane for SønderjyskE og en
del af Vojens Hallerne.

TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
FOTO: Kontraframe

SE ARENA, VOJENS

er der fjernvarme

også her

samtidig overskudsvarme på
30 grader, som bruges til opvarmning. Der er gulvvarme i
hele SE Arena. En buffertank
på 10.000 liter betyder, at en
del af overskudsvarmen kan
lagres og udnyttes efter behov. Overskudsvarmen forvarmer også brugsvand, men
for at få det op på de nødvendige temperaturer suppleres
med fjernvarme. Fjernvarmen
spiller også en rolle i forhold
til affugtning.

Fordelen ved fjernvarme?
Fjernvarmen er en billig og
stabil energiforsyning, som
er nødvendig for arenaens
drift.

Hvor længe har SE Arena haft
fjernvarme? Den originale
ishockeyhal fik fjernvarme,
da den blev bygget i 1973. Det
samme gjorde SE ArenA, da
den kom til i 2011.

Største udfordring ved
varme? Det er at bekæmpe
fugt. Arenaens affugter benytter som udgangspunkt
kompressorernes overskudsvarme, men når den ikke kan
følge med, hjælper fjernvarme, og til sidst kan der
suppleres med en elpatron.
Varme er en dårlig ting i en
ishal, fordi den modarbejder
kulde. Naturlovene betyder,
at varmen fra lokalet og
folkene i det trækkes ned
på isens 1.800 m2 store over-

Kilde: Driftsansvarlig Hans Lundgaard,
Vojens Hallerne.

Isen laves af vand, der er næsten
fuldstændig renset for salte og
mineraler som jern, okker og calcium. Det giver en bedre og mere
klar is. Det sidste især til glæde
for de sponsorer, der har logoer
på isen.

Bonusinformation:
Der er tænkt grønt i brugen af de
maskiner, der vedligeholder isen.
Maskinen høvler det øverste lag
is af banen og lægger et tyndt
lag vand på, der straks fryser og
giver en flot ny overflade. Den afhøvlede is opsamles og kommes
i et smeltekar, inden den renses
og genbruges på banen.

Hvilken særlig betydning har
varme netop her? Man kunne
lave den bedste is i en mennesketom, uopvarmet hal. Sådan er
virkeligheden selvfølgelig ikke,
og de tusindvis af tilskuere vil
have en vis komfort. Derfor er
der cirka 15 grader i arenaen.

flade, og så starter kompressorerne. Jo mere varme og fugt,
jo hårdere skal de arbejde. Den
store isoverflade afgiver fugt, og
vejret udenfor betyder en del,
fordi døre går op og i. Driftspersonalet kan tydeligt se forskel
på en halvtom arena i iskoldt
udevejr og en fyldt arena på en
lun dag, hvor publikum ankommer i vådt tøj og trækker varme
og fugt med ind.

PRAKSIS

Fjernva
har vok

TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
FOTO: Lars Horn, Baghuset Pressefoto.
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Troværdighed, synlighed og gennemsigtighed er nøgleord, når Aalborg
Forsyning, Varme i de kommende år tilbyder fjernvarme til mere end
6.000 nye forbrugere i 17 omegnsbyer. Sulsted kobles på som første by.

I

de kommende år skal langt flere nordjyder have
glæde af driftssikker, miljøvenlig og billig fjernvarme
fra Aalborg. Det er både en fordel for borgerne og
samfundsøkonomisk fornuftigt.
Sådan lyder konklusionen i Aalborg Kommunes varmeplan, og det er baggrunden for, at 17 omegnsbyer får
tilbud om at koble sig på Aalborgs fjernvarmenet.
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Planerne er allerede ved at blive virkelighed i Sulsted
lidt nord for Aalborg. I byens hovedgade skaber gravemaskiner plads til, at fjernvarmen kan komme i jorden
og ind i de fleste af byens boliger og erhvervsbygninger.
Foreløbigt har 63 procent af byens 576 mulige forbrugere sagt ja til at skifte deres gasfyr, oliefyr, træpillefyr
eller elvarme ud med fjernvarme.

PRAKSIS

rmen i Aalborg
seværk

Vellykket premiere
Med den pæne opbakning til fjernvarmen bliver Sulsted en vellykket premiere på den øvelse, Aalborgs
kommunale fjernvarmeforsyning skal igennem mange
gange i de kommende 5-6 år. Af samme årsag var det
vigtigt, at tilbuddet om fjernvarme til Sulsted blev vel
modtaget.

Det anerkender Torben Vinther, der er projektleder på
salgs- og markedsføringsdelen af det omfattende projekt.
– Det er selvfølgelig enormt vigtigt at få succes i
Sulsted. Det ville være op ad bakke med de kommende
byer, hvis vi ikke opnåede den nødvendige tilslutning i
den første by, fastslår han.
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50 procent skal tilslutte sig i de berørte byer, hvis fjernvarmen skal
erstatte individuelle forsyningskilder. I de byer, hvor der allerede er
fjernvarme, er det op til det lokale
fjernvarmeværks generalforsamling
at vedtage en sammenlægning med
fjernvarmen fra Aalborg.
I Sulsted var deadline for at opnå
de 50 procents tilslutning sat til 1.
november, men allerede en måned før
var målet nået.

Information og mere information
Bag succesen med at opnå en tilfredsstillende tilslutning ligger en målrettet markedsførings- og informationsindsats.
Første trin var en informationsfolder, der gav overblik over, hvorfor
fjernvarme kunne være en god idé
for Sulsted-borgerne. Folderen viste,
hvor meget et standardhus på 130
m2 kunne spare ved at skifte til fjernvarme.
Desuden var der svar på oplagte
spørgsmål om, hvorfor, hvornår, hvordan og på hvilke vilkår fjernvarmen
kommer til byen.
Senere fulgte et informationsmøde, der tiltrak 230 deltagere. Et af
de vigtigste formål med mødet var at
få folk til at indgå en aftale om individuelt besøg hos dem selv. Borgerne
kunne også booke aftale via www.
fjernvarmesulsted.dk, og på den
måde havde Torben Vinther og hans
kollegaer allerede 70 aftaler i kalenderen, inden den egentlige markedsføringsindsats var begyndt.
På hjemmesiden kunne folk også
tilmelde sig en nyhedsmail, som
løbende giver dem opdateret information.
– Noget af det vigtigste er at være
synlig og at blive ved med at være
det. Vi opstillede en skurvogn med et
stort barometer udenpå, som viste,
hvor mange der havde meldt sig til
fjernvarmen. Hver gang vi justerede
barometeret eller sendte et nyhedsbrev ud, kunne vi mærke en forøget
interesse, fortæller Torben Vinther.
Hjertet med i det
De individuelle samtaler var nøglen
til succesen. Aalborg Forsyning,
Varme havde flere klare målsætnin18
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– Det er enormt
vigtigt, at få
succes i Sulsted,
fastslår Torben
Vinther, Aalborg Forsyning,
Varme. Fjernvarmen fra Aalborg
skal nemlig tilbydes til yderligere
16 omegnsbyer
og så er en god
start værdifuld.

ger om, hvordan
de skulle forløbe.
– Først og
fremmest skulle
det være vores
egne folk, der
stod for dem.
Ikke et korps
af eksterne
sælgere, der var
lært op i fjernvarme. De ville
aldrig kunne
have hjertet
med i det, på
samme måde
som vi har. Det
styrker troværdigheden, at vi selv er der. Og så er det
meget bedre at lave interne kurser,
som klæder vores folk på til at komme
ud med budskaberne på den bedste
måde, mener Torben Vinther.
Derudover var det et mål, at processen skulle flyde så nemt som muligt for de potentielle kunder.
– Ved møderne havde vi en lille
printer med, så vi kunne give folk et
pristilbud og en frankeret svarkuvert
med det samme, fortæller Torben
Vinther og tilføjer, at det er vigtigt at
følge op.
– Efter besøgene ringede vi til dem,
vi har været ude hos. Vi blev ved med
at følge mulige kunder til dørs, også
efter at de 50 procents tilslutning
var opnået. Vi gik også meget op i, at
folk i det mindste fik et tilbud fra os
– så kunne de melde pas på et oplyst
grundlag, hvis de ønskede det.

Fordel for langt de fleste
Prisen på fjernvarme i Aalborg ligger
i den lave ende af skalaen, og derfor
vil det også være attraktivt for mange
af borgerne og virksomhederne i om-

egnsbyerne at skifte til aalborgensisk
fjernvarme.
For de fleste potentielle kunder i
de 17 omegnsbyer vil et skift til fjernvarme betyde, at de får flere penge
mellem hænderne. For nogle går det
lige op, og så ligger fordelen i komforten. Torben Vinther anslår, at et
gennemsnitshus med oliefyr typisk
vil kunne spare 14.000-18.000 kroner
om året ved at skifte til fjernvarme. Et
hus med naturgasfyr vil typisk kunne
spare 1.400-4.000 kroner om året,
mens fjernvarmen ofte har svært ved
at konkurrere med træpillefyr. Alligevel skifter en del alligevel deres træpillefyr ud med fjernvarme, dels på
grund af komforten dels for at slippe
for fremtidige omkostninger til fyret.

Nuværende kunder holdes fri
Byrådet i Aalborg har besluttet, at udgifterne til at invitere de mange nye
kunder indenfor i byens fjernvarmebutik ikke må føre omkostninger med
sig for de nuværende forbrugere.
Derfor opererer man med det
såkaldte kraftvarmetillæg, som skal
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betales af alle de nye kunder fra omegnsbyerne, der vælger at koble sig
på fjernvarme fra Aalborg. Tillægget
lægges oven i Aalborg-prisen og skal
afspejle omkostningen ved at koble
de enkelte byer på Aalborgs fjernvarmenet, med alt hvad det indebærer
af transmissionsledninger, pumpestationer osv. Derfor er tillæggets
størrelse heller ikke det samme i de
forskellige byer.
Kunderne betaler tillægget efter
deres ejendoms størrelse, og kraftvarmetillægget skal betales i 20 år,
fra det øjeblik de første kunder i et
nyt område kobles på. Kommer der
nye kunder på hen ad vejen, slipper
de således med mindre end 20 års
betaling.

Andet end prisen tæller
Torben Vinther erkender, at kraftvarmetillægget har været svært at
forklare de nye kunder, som naturligt
gerne vil have den lave Aalborg-pris
med det samme. Mange har dog samtidig anerkendt, at det netop er tillæggets skyld, at de ikke betaler for,
at de øvrige omegnsbyer kobles på
fjernvarmen.
Det har i det hele taget været en
central opgave for Aalborg Forsyning,

Varme at forklare den økonomiske
del af skiftet til fjernvarme så enkelt
og gennemskueligt som muligt.
Ud over kraftvarmetillægget skal
den enkelte nye fjernvarmekunde
også betale tilslutningsomkostninger til stikledning og endelig er der
betalingen til vvs’erens arbejde inde
i huset.
– At skifte varmeforsyning kan for
mange være uoverskueligt. Derfor er
det vigtigt at få dem til at sammenligne æbler med æbler og ikke med
pærer eller bananer, siger Torben
Vinther.
Eksempelvis kan folk stirre sig lidt
blinde på her og nu-udgiften ved at
skifte til fjernvarme – uden at være
opmærksomme på, at deres gasfyr
også skal skiftes en dag. Vælger de
fjernvarmen nu, har de samtidig gavn
af den markant lavere fjernvarmepris
fra dag ét, i stedet for at vente på at
gasfyret slides op, mens de betaler
unødigt meget for varmen år efter år.
Torben Vinther tilføjer, at Aalborg
Forsyning, Varme også lægger vægt
på, at fjernvarmen har andre styrker
end prisen. Det handler om komforten i den nemme drift og det faktum,
at et skift til fjernvarme typisk øger
husets værdi.

Hvile i sig selv er en styrke
Ærlighed og gennemskuelighed er
afgørende, når forsyningens folk taler
med de potentielle kunder, understreger Torben Vinther.
– Vi er der ikke for at proppe noget
ned i halsen på folk. Fjernvarmen er
et tilbud, fastslår han og tilføjer, at
det gør indtryk på folk, når de får forklaret, at Aalborg Forsyning, Varme
ikke er et profitskabende firma.
– Det er helt klart en fordel, at vi
ikke er ude efter profit, men blot skal
dække de omkostninger, der er forbundet med at koble dem på. Det er
en overraskelse for mange. J

Her kommer
fjernvarmen
I de kommende 5-6 år
tilbyder Aalborg Forsyning, Varme at koble 17
omegnsbyer på fjernvarmen.
Byerne er fordelt på
fire korridorer: Nord,
sydvest, sydøst og syd.
Den største by, der får
tilbuddet om varme, er
Storvorde med 1.034
potentielle kunder.
En opdateret liste
over byerne og den prioriterede rækkefølge, de
sluttes til i, kan findes
på www.aalborgforsyning.dk/varme.
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Landsmødet
bag kulisserne
TEKST: Mikkel Lysgaard, Dansk Fjernvarme
mil@danskfjernvarme.dk
FOTO: Jesper Voldgaard

Å

rets landsmøde slog alle rekorder. Helt præcist gik 2.071
deltagere gennem dørene til Aalborg Kongres & Kultur
Center. Og der var ikke mindre end 118 træfpunkter og
stande. Programmet bød på to ministre, en professor, tre politiske ordførere og en række faglige indlæg. Plus et par sjove indslag undervejs.
Mens deltagerne lyttede til de mange indlæg, besøgte
træfpunkter og snakkede med kolleger fra branchen, blev der
arbejdet intenst bag kulisserne. Her sørgede en mindre hær af
teknikere, servicemedarbejdere, kokke og tjenere for, at
landsmødet blev en god oplevelse. Vores fotograf
fulgte i hælene på dem. Se hans billeder, og oplev
en del af landsmødet, som vi ikke plejer at
få indblik i. J

Hele bagvæggen kan rykkes mellem Hal
Vest og Hal Øst, hvis det er nødvendigt.
Og det var det torsdag aften, hvor der
var landsmødemiddag i Hal Vest.
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Karen Marie Lillelund tog scenen og publikum med storm som afrunding på hele
landsmødet. Hun talte om at bruge humoren og legen, når vi kommunikerer med
hinanden. Og gjorde det, så tårerne trillede på tilhørerne.

Dansk Fjernvarmes sekretariat pakker ud
i receptionen. Her er det Henny Thomsen (tv),
Brit Kjærsgaard, Inger Gai (forrest), Tove Just
og Jette Drud (th), der er i gang.

Det tager 12 mand omkring to
timer at gøre scenen klar. I alt
arbejder 66 personer fra Aalborg
Kongres & Kultur Center fra onsdag
til fredag på landsmødet.
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Energiminister Rasmus Helveg Petersen holdt møde med Dansk Fjernvarmes
formand Uffe Bro og direktør Kim Mortensen bag scenen.

Stolerækkerne i Hal Øst kan sænkes
ned i gulvet, hvis det er nødvendigt.
Under landsmødet var der plads til
1.379 på tilskuerpladserne.
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FAKTA
400 roser udgjorde
bordpynten til middagen torsdag aften.
Der blev brugt 4.224
tallerkener, 3.168
glas og 7.392 stykker
bestik.

Ordstyrer Clement Kjersgaard og energiminister
Rasmus Helveg Petersen gør sig klar til at indtage
scenen torsdag formiddag.

Skatteminister Benny Engelbrecht brugte lidt tid i sofaen ved Dansk Fjernvarmes stand med direktør Kim Mortensen og bestyrelsesformand Uffe Bro.
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En general udsteder
sine ordrer. Overtjener
Michael Maach fra
Restaurant Papegøjehaven instruerer
aftenens tjenere inden
middagen torsdag. I alt
120 tjenere, kokke og
afryddere var i sving
torsdag aften.

Direktør Kim Mortensen venter på at blive interviewet af TV 2 om, at en fjerdedel af vindmøllestrømmen ryger billigt til udlandet. I stedet kan den bruges mere effektivt til varmepumper i fjernvarme.
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MIN DAG
Henrik A. Jensen
43 ÅR · OPERATØR · HAMMEL FJERNVARME A.M.B.A. · 16 ÅR I STILLINGEN

TEKST: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
FOTO: Jesper Voldgaard

Det første jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at få
en briefing fra den, der har haft vagt før mig. Vi kører treholdsskift, så det er ikke altid morgen – men ved briefingen taler man om, hvorvidt der er noget særligt at holde
øje med, om affaldsovnen kører godt osv. Derefter sætter
jeg mig i kranstolen og begynder typisk enten at sortere
affald eller at flytte det til ovnen, alt efter hvad der ligger
først for.
Mit arbejde består af mange ting. Min arbejdsplads er
kontrolrummet, og overordnet sørger jeg for, at vi kan levere varme. Ovnen skal køre så optimalt som muligt, hvilket vil sige med en så ensartet brændværdi som muligt.
Dagrenovation og erhvervsaffald sorterer jeg, og visse
ting skal knuses i vores neddeler, en slags stor persillehakker. Det kan være tæpper, sofaer og den slags. En gang
imellem er der også ting, der ikke skulle have været med,
som jeg fanger og sorterer fra. Det kan være cykler eller
indkøbsvogne. Derudover holder jeg også øje med vores
nye flisovn og med, at fjernvarmeforsyningen generelt
kører, som den skal, i hele vores område.
Min vigtigste opgave er at sørge for, at affaldet blandes
rigtigt, så vi brænder bedst muligt og overholder miljø
kravene.
Min tætteste kollega er Rene Mackenhausen. Han står
for vores afdeling og er bindeleddet mellem os, der møder
i skiftehold, og ser
hinanden sådan lidt
mere på skift. Men
jeg arbejder sammen
med mange, og vi har
det rigtig godt med
hinanden.
Jeg spiser min frokost i kranstolen. I
hvert fald på dagvagterne. Der kommer
affald hele tiden, og
vi har som sådan ikke
pauser, selvom der
selvfølgelig er tidspunkter med mere eller mindre travlhed.
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Jeg er gladest for mit arbejde på en travl dagvagt, hvor
jeg har noget at lave hele tiden. Det kan jeg godt lide. Hver
vagt har jo sin charme, men generelt er aften- og nattevagterne mere trælse tidspunkter at arbejde på.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi det er et ansvarsfuldt job. Selv når man er det nederste led i kæden,
har man meget ansvar, dels over for det dyre produktionsudstyr, dels over for at varmen kommer frem til folk. Og så
er det aldrig ensformigt, selvom det måske kan se sådan
ud. Der er altid nye udfordringer.
Hvis jeg skulle lave noget helt andet, skulle jeg måske
være motorcykelmekaniker.
Jeg kunne godt tænke mig, at affaldet blev udnyttet i
lokalområdet. Nu må erhvervsaffald køres hen, hvor man
vil, og det giver en hulens masse trafik rundt i landet.
Jeg synes, det virker tåbeligt, at man ikke anvender det i
nærområdet – selvom jeg godt forstår, at priserne afgør
sagen.
Det sidste jeg gør, før jeg går hver dag, er at briefe den
kollega, der skal tage over efter mig.

tid . mål . behov

Tak

for et godt landsmøde!

opgradering af biogas
til naturgasnettet

Fik du ikke talt med os?

naturgas
til transport

Eller er der noget, som du
gerne vil have uddybet?
Du kan altid kontakte os
på tlf. 62 25 99 20.

Kontakt HMN Gashandel på 62 25 99 20
og få en kontrakt, der passer til din virksomhed.
DissingGrafisk.dk

Vi leverer naturgas til hele Danmark . Har mange års erfaring på naturgasmarkedet
Er Danmarks største gasselskab . Handler dagligt på de internationale gasmarkeder

gashandel.dk
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Udtrædelsesgodtgørelse
– når bygningerne er fjernet
Mange varmeværker kan under visse betingelser opkræve
udtrædelsesgodtgørelse, når en forbruger udtræder af varmeforsyningen.
Hvis bygningerne på en ejendom fjernes, uden at forbrugeren anmoder om at
udtræde, er spørgsmålet om udtrædelsesgodtgørelse dog mere kompliceret.
TEKST: Advokat Peter Nymann og advokatfuldmægtig Kristoffer Juul Bertelsen,
Advokatfirmaet Energi & Miljø pn@energiogmiljo.dk

JURA Hvis bygningerne på en ejendom fjernes, for eksempel på grund
af brand, nedrivning eller lignende,
kan ejendommen ikke fysisk forsynes
med varme. Principielt kan varmeværket dog stadig opkræve den faste
afgift i disse situationer. Den nyeste
praksis fra Ankenævnet på Energiområdet tyder imidlertid på ændring af
dette udgangspunkt.
Ankenævnet har i al fald ved flere
afgørelser i år fundet, at der slet ikke
kan opkræves fast bidrag, når bygningerne på en ejendom er fjernet. I
et sådant tilfælde kan varmeværket
derfor have en interesse i at lade
ejendommen udtræde og opkræve
udtrædelsesgodtgørelse.
Energitilsynet har tidligere anført,
at varmeværker er berettiget til at
have en praksis, hvor ejeren bedes

oplyse, om bygningerne genopføres
– og i givet fald hvor hurtigt dette
sker. Ønsker ejeren at genopføre
bygningerne eller blot stadig at være
medlem af varmeværket, kan medlemskabet fortsætte.
Hvis ejeren derimod oplyser, at
bygningerne ikke genopføres, kan
ejendommen anses for udtrådt af
varmeværket, og der kan opkræves
udtrædelsesgodtgørelse. Hvis ejeren
modsat oplyser, at bygningerne genopføres, men dette ikke sker inden for
en rimelig tidshorisont, kan ejendommen også anses for udtrådt, og der
kan også i dette tilfælde opkræves
udtrædelsesgodtgørelse. Retningslinjerne herom skal fremgå af værkets
vedtægter og almindelige bestemmelser. I tekstboksen er givet et forslag til en tekst, der kan indsættes .

Betingelser for udtrædelsesgodtgørelse
Betingelserne for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse er fastlagt
i energimyndighedernes praksis
– siden 2004 af Ankenævnet på Energiområdet.
Hvis et varmeværk ønsker at opkræve en udtrædelsesgodtgørelse,
når en andelshaver eller varmeforbruger udtræder, kræver det overordnet, at tre betingelser er opfyldt:
– Der skal være hjemmel til at
opkræve godtgørelsen – f.eks. i en
tilslutningsaftale eller anmeldte
vedtægter eller leveringsbetingelser
(krav om hjemmel).
– Varmeværket må ikke være økonomisk veldrevet på opsigelsestidspunktet (krav til værkets økonomi).
– Den ledige kapacitet, der op-
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står, når en forbruger udtræder, må
ikke kunne afsættes til anden side
i det eksisterende forsyningsnet
(krav til værkets udbygning).
Alle tre betingelser skal være
opfyldt, for at der er mulighed for at
opkræve udtrædelsesgodtgørelse.
Udtrædelsesgodtgørelsen opgøres i overensstemmelse med det
aftalte i vedtægterne, leveringsbetingelserne eller den individuelle
tilslutningsaftale. Som oftest vil
godtgørelsen svare til den udtrædende forbrugers andel af varmeværkets anlægsgæld på udtrædelsestidspunktet. Forbrugerens andel
kan beregnes på baggrund af areal,
rumfang eller hedeflade mv. af forbrugerens bolig.

Dog må varmeværket ifølge Energitilsynet ikke opkræve en udtrædelsesgodtgørelse, hvis ejeren ikke
lovligt kan genopføre bygningerne,
for eksempel fordi der ikke kan opnås
byggetilladelse. Efter vores opfattelse er der næppe noget sagligt
grundlag for, at baggrunden for, at
bygningerne ikke genopføres, skal
have betydning for forholdet mellem
varmeværket og grundejeren. Set
fra varmeværkets synspunkt gør det
ingen forskel, om ejeren ikke vil eller
ikke må genopføre bygningerne – i
begge tilfælde kan der ikke leveres
varme til ejendommen.

Tilslutningspligt
I områder, hvor der gælder tilslutningspligt efter planlovens eller
varmeforsyningslovens regler, kan
varmeværket og grundejeren ikke
indbyrdes aftale, at ejeren udtræder
af varmeværket. Heller ikke selvom
ejeren betaler en udtrædelsesgodtgørelse og dermed betaler sin andel
af varmeværkets gæld.
Hvis ejeren skal udtræde, kræver
dette derfor, at tilslutningspligten
for ejendommen først ophæves.
Det betyder i princippet, at der skal
skabes et nyt varme- eller lokalplans
grundlag for ejendommen. Som
udgangspunkt er det dog vanskeligt
at ophæve tilslutningspligten i sin
helhed, navnlig hvis pligten er pålagt
efter varmeforsyningslovens regler. For enkeltstående ejendomme
kan tilslutningspligten eventuelt
ophæves ved at meddele ejeren en
dispensation, hvis betingelserne for
dispensationen er opfyldt.
Det er kommunen, der efter tilslutningsbekendtgørelsen meddeler
dispensation. En dispensation kan
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meddeles efter ejerens ansøgning,
hvis der foreligger et særligt tilfælde.
Dispensationen meddeles efter kommunens konkrete skøn. Ved dette
skøn afvejes hensynene til ejerens
dispensationsansøgning over for
øvrige hensyn, herunder hensynene
til varmeværket og den kollektive
varmeforsyning. Ejeren har derfor
ikke noget retskrav på en dispensation i et sådant tilfælde.
Såfremt kommunen giver en dispensation fra tilslutningspligten,
skal denne være ubetinget – det vil
sige uden vilkår og uden at være
personlig. Herved undgås fremtidige
problemstillinger vedrørende tilslutningspligten. Dispensationen kan
eventuelt begrundes med, at ejendommen ikke længere er bebygget og
dermed ikke aftager varme.
Når kommunen har meddelt dispensation fra tilslutningspligten, kan
ejeren udtræde, og varmeværket kan
opkræve udtrædelsesgodtgørelse. J

Forslag til supplerende tekst til varme
værkernes vedtægter og leveringsbetingelser
Energitilsynet har i en udtalelse af
den 26. maj 2010 tilkendegivet, at et
varmeværks anmeldte praksis om
håndtering af udtrædelse og udtrædelsesgodtgørelse, når bygningerne
på ejendommen er fjernet, ikke var
urimelig efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 4.
Varmeværket anmeldte
følgende praksis:
”I tilfælde af at en ejendom ikke
rent fysisk kan forsynes med fjernvarme grundet nedrivning, større
ombygning, brand, vand eller anden
større skade, vil man fremover ikke
opkræve fast afgift. Varmeværket
vil i stedet tage kontakt til ejeren
af ejendommen og forespørge, om
man ønsker at genopføre ejendommen – og i givet fald hvor hurtigt
dette sker. Ønsker den pågældende
ejer ikke at genopføre ejendommen,
betragtes ejendommen som udtrådt

af andelsselskabet, og der vil ske
opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse. Tilkendegiver ejeren, at der vil
ske genopførelse af ejendommen, og
sker dette alligevel ikke inden for en
rimelig tidshorisont, vil varmeværket betragte den pågældende ejendom som udtrådt af andelsselskabet
og vil også i dette tilfælde anmode
om udtrædelsesgodtgørelse. Ønsker
ejeren af en ejendom som kan anses
for udtrådt af andelsselskabet, jf.
ovenfor, fortsat at være medlem af
andelsselskabet, vil medlemskabet
kunne fortsætte, mod at der fortsat
betales fast afgift”.
I forhold til administrationen af
denne praksis har Energitilsynet
dog bemærket, at det er en forudsætning, at ejeren ikke er forhindret
i at genopføre bygningerne på
ejendommen, f.eks. fordi ejeren ikke
kan opnå en byggetilladelse eller
lignende.

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

NATURGA
S
&
BIOGAS

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

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

www.catelectricpowerinfo.com/gas
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Fjernvarmeværker
kan sikre priserne i elmarkedet
Priserne for el varierer fra time til time – i perioder endda meget. Den er
lav, når det blæser, og elforbruget er lavt, og høj, når det er vindstille. Med
flere vindmøller bliver det endnu mere nødvendigt med den backup, som
kraftvarmeværkerne kan levere ved at producere el, når priserne er høje, og
omsætte el til varme, når priserne er lave.
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Decentrale værker agerer korrekt
Data fra 2012 og 2013 viser desuden,
at termiske produktionsanlæg som
forventet er gode til at producere el,
når priserne er høje. Den centrale produktion har en værdi, der i 2012 var
14 % over den gennemsnitlige spotpris og i 2013 6 % over. Den decentrale
produktion havde derimod en værdi,
der i de to år var henholdsvis 15 % og
11 % over den gennemsnitlige spotpris.
Det ser altså ud til, at de centrale
værker har en større grad af bunden
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Vindkraftproduktion

Værdi af produktion, import og eksport
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Oversigt over forbrug og produktion i 2012 og 2013

Vi

TEKST: Senioranalytiker Nina K. Detlefsen, Grøn Energi nid@danskfjernvarme.dk

Prisen på el bestemmes
af udbud af og efterspørgsel efter
el, som meldes ind på den fælles
nordiske børs, Nord Pool Spot. Disse
spotpriser varierer time for time. Der
er en tendens til, at hvis der er stor
vindproduktion, så vil priserne være
lave, fordi udbuddet af vind til lav pris
er stort.
En analyse af data for 2012 og 2013
viser, at den gennemsnitlige spotpris
i henholdsvis 2012 og 2013 var 270
og 291 kr./MWh – altså en stigende
elpris.
Hvis man fra disse data beregner
den vægtede pris for eksempelvis
vindkraftproduktionen, ser man, at
den gennemsnitlige pris for vindkraft
i 2012 var 10 % under den gennemsnitlige spotpris. I 2013 var dette faldet
til 15 % under den gennemsnitlige
spotpris. En ny rapport fra Vindenergi
Danmark (www.vindenergi.dk) om
vindintegration i Danmark viser, at
dette tal vil stige i årene fremover –
til op mod 35 % under gennemsnitlig
spotpris i 2020.
Dette understøtter, at vi er nødt til
at have stigende fokus på at udnytte
den stadig stigende mængde billig
produktion fra vindmøller i et smart
og integreret energisystem.
ELMARKED

produktion sammenlignet med de decentrale værker. Det gør, at de ikke på
samme måde er i stand til at reducere
deres produktion, når priserne er lave
– og det selv om man nu oplever flere
timer med relativt lavere priser.
Fra et elmarkeds synspunkt bekræfter den højere værdi af den decentrale produktion, at disse værker
agerer markedsmæssigt korrekt –
nemlig producerer el, når priserne er
høje, og der er behov produktion.

Stigende produktion af vindkraft
Søjlediagrammet i figur 1 giver en
oversigt over forbrug og produktion.
Forbruget er lidt faldende fra 2012 til
2013, mens vindkraftproduktionen
er stigende. Den centrale produktion
er også stigende, hvilket tyder på, at
mængden af bunden produktion ikke
tillader den centrale produktion at
reagere tilstrækkeligt på varierende
elpriser. Den decentrale produktion
er som forventet faldende. Den fal-

NY VIDEN

dende mængde hænger sammen med
et færre antal timer med høje priser.
Dette bekræfter yderligere, at den
decentrale produktion understøtter
elmarkedet.

Nettoimport og nettoeksport
Endelig er der udarbejdet en opgørelse over nettoimport og nettoeksport. For hver time er beregnet
den nettoimport henholdsvis den
nettoeksport, som reelt skete i
netop den pågældende time, idet
der i mange timer er både import
og eksport (= transit) samtidig.
Nettoimport/-eksport er summeret
til en årsværdi. Det kan konstateres,
at nettoimporten er faldende, og at
nettoeksporten er stigende.
Det skyldes, at den indenlandske
produktion (af vindkraft og central
produktion) er steget, mens elforbruget er faldet. Denne tendens kan vi
forvente fortsætter i takt med udbygningen af vindkraft. Nettoeksporten
har en størrelse, som svarer til 27 %
af vindkraftproduktionen, til 23 % af
den centrale produktion eller til 71 %
af den decentrale produktion. J

Læs mere
Data for priser og mængder
brugt i denne analyse er tilgængelig på enten Nord Pool Spots
hjemmeside (www.nordpoolspot.com) eller Energinet.dk’s
hjemmeside (energinet.dk) under
Markedsdata.
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Ultralavtemperaturfjernvarme bev
Nyt projekt fra I/S Nordforbrænding og Grontmij A/S understreger, at
perspektiverne i brugen af lavtemperaturfjernvarme er særdeles lovende.
TEKST: Chefrådgiver Johnny Iversen, Grontmij A/S
johnny.iversen@grontmij.dk

ENERGIOPTIMERING I forlængelse af et
EUDP-projekt (2011-2013) i Birkerød
omkring udvikling og implementering
af lavtemperaturfjernvarmeunits
(LTFV) med integrerede varmepumper
til brugsvand har I/S Nordforbrænding og Grontmij A/S gennemført
et måleprogram hen over vinteren
2013/2014 og sommeren 2014.

Lavtemperaturfjernvarme (LTFV)
med 35-45 °C fremløb
EUDP-projektet har tidligere været
beskrevet i Fjernvarmen 3/2012. Projektet blev gennemført med Grontmij
A/S som projektleder i samarbejde
med DTU MEK & BYG, Danfoss A/S
og I/S Nordforbrænding. Konceptet
bygger på en fjernvarmefremløbstemperatur på omkring 35-45 °C til
rumvarme og en integreret varmepumpe (microbooster) indbygget i
LTFV-unitten til produktion af brugsvand (indirekte).
Varmepumpen hæver temperaturen på en mindre delmængde af
fjernvarmevandet til 50-55 °C, som
lagres i en beholder på primærsiden.
Brugsvandet produceres så på en lille
kompakt gennemstrømsveksler. To
essentielle forhold er hermed opnået:
1. Der er sket en afkobling af temperaturkrav til hhv. rumvarme og
brugsvand
2. Direkte systemers problemer med
legionellabakterier er helt elimineret.
I forbindelse med udbygningen af
fjernvarme i Birkerød blev der udvalgt fire boliger, som fik installeret
konceptet med integrerede varmepumper. Boligerne blev tilsluttet
returledningen fra den eksisterende
fjernvarmeforsyning og forsynet
med en reguleringsstation, så det er
muligt at justere fremløbstemperaturen. Boligerne har nu i mere end to år
kørt med konceptet og forventes at
fortsætte.
Måleprogram på LTFV
Formålet med det efterfølgende måleprogram var specielt at afdække:
ɟɟ Hvor meget kan fremløbstempe-
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raturen sænkes som funktion af
udetemperaturen i eksisterende
ældre bebyggelse? Kapaciteten af
eksisterende radiatoranlæg sætter
her grænsen.
ɟɟ Hvor meget sænkes returtemperaturen hen over året som følge af
konceptet set i relation til traditionel fjernvarme?
ɟɟ Hvor meget reduceres varmetabet
i praksis på årsbasis som følge af
konceptet?
I måleprogrammerne blev særligt én
af boligerne udvalgt; en bolig, som er
bygget I 1960’erne og huser en familie
på to voksne og to børn. Boligen har
ingen anden opvarmning end LTFV.
Forsøget strakte sig fra vinteren
2013/2014 til juni 2014.
Forsøgene viste, at ved udendørs
temperaturer under 10 °C bør fremløbstemperaturen være minimum 45
°C. Desuden bør fremløbstemperaturen hæves til minimum 50 °C, når
udetemperaturen falder til under
frysepunktet. I nybyggeri, hvor der
normalt etableres gulvvarme, vil man
ikke have dette problem, og en lav
fremløbstemperatur kan bibeholdes.
Returtemperaturen på fjernvarmevandet vil variere hen over året.
Den er særlig afhængig af, hvor meget
energi der anvendes til henholdsvis
rumopvarmning og opvarmning af
brugsvand, idet returtemperaturen
fra henholdsvis rumvarme og varme-

Figur 1. LTFV-unit under test.

pumpe til brugsvand er forskellig.
Returtemperaturen viste sig typisk
at ligge i området 27-33 °C og dermed
ca. 15 °C lavere end ved konventionel
fjernvarme.
Videre udviser den konventionelle
fjernvarme en højere returtemperatur i sommerperioden. I modsætning
hertil har konceptet med LTFV en lavere returtemperatur om sommeren,
se figur 2, idet varmepumpens returvand fra brugsvandsproduktionen

Returtemperatur

Figur 2. Fjernvarmereturvandstemperatur. LTFV versus traditionel fjernvarme.
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iser sit værd
har en meget lav temperatur, og rumvarme ikke benyttes om sommeren.
En anden af de primære fordele
ved LTFV kontra konventionel fjernvarme er det nedsatte varmetab i
fjernvarmenettet. Varmetabet i nettet nedsættes, jf. Grontmijs beregninger, med cirka 45 procent ved brug af
lavtemperaturfjernvarme efter dette
koncept.
Forudsætningerne herfor har
været en fremløbstemperatur på 55
°C over fire vintermåneder og 45 °C
resten af året sammenlignet med en
traditionel fremløbstemperatur på
80 °C hele året. Ofte sænkes denne
dog til 70 °C om sommeren, men det
blev der ikke taget højde for i nævnte
beregning.

Hvad bringer fremtiden?
Det næste større demonstrationsprojekt med LTFV foregår i Geding,
en landsby 10 km nordvest for Aarhus, under AffaldVarme Aarhus. Hen
over sommeren 2014 er der installeret og idriftsat i alt 25 LTFV-units med
integrerede varmepumper. Landsbyens beboere skal hen over vinteren
2014/2015 forsynes med LTFV fra en
lokal forsyning, som p.t. kører på olie.

Figur 3. LTFV-unit
installeret i Birkerød.

Erfaringerne fra vinteren skal derefter bruges til i 2015 at implementere
en VE-forsyning bestående af eksempelvis solvarme, biobrændsel og
varmepumpe.
Forsøg længere ude i fremtiden
vil indbefatte demonstration i et
område med lavenerginybyggeri.

Her tænkes udrullet et fjernvarmedistributionsnet i plast og evt. med
mindre isolering for at nedsætte
investeringsomkostningerne og hermed gøre fjernvarmen mere konkurrencedygtig.
Perspektiverne for brug af LTFV
ser derfor meget lovende ud. J

Glædelig jul – og godt nytår
DFP ønsker alle sine kunder, samarbejdspartnere og venner af huset en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
Vi glæder os til et rigtig godt 2015, hvor vi
fortsat vil bidrage til den positive udvikling i
fjernvarmebranchen.
På gensyn i 2015.

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

www.dfp.dk
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Bæredygtighedskriterierne
for biomasse præsenteres
for ministeren
Ved et arrangement på Amagerværket i København overrækker Dansk
Fjernvarme og Dansk Energi en ny rammeaftale for sikring af bæredygtig
biomasse til energiministeren.
TEKST: Pressekonsulent Mikkel Lysgaard, Dansk Fjernvarme mil@danskfjernvarme.dk

BIOMASSE Den 4. december får
klima-, energi- og bygningsminister
Rasmus Helveg Petersen overrakt de
fælles kriterier for bæredygtig biomasse, som Dansk Energi og Dansk
Fjernvarme har udarbejdet.
Det er Amagerværket, der lægger
lokaler til, når rammeaftalen bliver
præsenteret for ministeren.
Kriterierne for bæredygtig biomasse er kommet i stand gennem
et samarbejde mellem Dansk Fjernvarme og Dansk Energi, som har ønsket at få en fælles definition af bæ-

redygtighedskriterier, fordi brug af
biomasse er et vigtigt værktøj i den
grønne omstilling af energisystemet.
Kriterierne omfatter bæredygtig
træflis og træpiller. Halm og andre
biprodukter er ikke med i aftalen.
De fælles bæredygtighedskriterier for biomasse, som branchen nu
præsenterer, skal sikre, at den danske energiforsyning reducerer den
samlede udledning af CO2. Biomasse
kan ved at fortrænge fossile brændsler være et vigtigt værktøj i den
sammenhæng. Men det kræver, at

biomassen overholder en række krav
og kriterier.

Hvad er bæredygtig biomasse?
Når vi taler om bæredygtig biomasse
til de danske energikraftværker –
både el og varme – er der tale om
træpiller og træflis, der er CO2-neutrale. Halm og andre biprodukter er
ikke med i definitionen.
For at både træpiller og træflis
skal være CO2-neutrale, skal træet
komme fra bæredygtig skovdrift.
Kort fortalt betyder det, at skovnin-

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
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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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gen skal tage hensyn til naturen og
miljøet.
EU har tidligere været på banen
for at få udarbejdet et sæt regler, der
gælder for alle medlemslande i den
europæiske union, men de er indtil
videre blevet udskudt til 2020.
Det ville den danske regering ikke
vente på, og derfor bad energiministeren branchen om at udfærdige en
frivillig aftale. En aftale, der nu er på
plads.
– Vi er glade for, at vi som branche har været med til at udarbejde
bæredygtighedskriterierne, og at
vi dermed nu kan dokumentere, at
den biomasse, vi bruger, er grøn og
bæredygtig, siger Dansk Fjernvarmes
direktør, Kim Mortensen.
Du kan læse mere om bæredygtighedskriterierne for biomasse
på danskfjernvarme.dk og i vores
nyhedsbrev, når overrækkelsen har
fundet sted. J

Kriterier for
bæredygtig
skovdrift
På europæisk niveau er det vedtaget, at bæredygtig skovdrift
skal:
ɟɟ Bevare og forøge skovens
størrelse.
ɟɟ Bevare og forøge skovens
økosystem.
ɟɟ Bevare og forbedre skovens
produktion.
ɟɟ Bevare og forbedre skovens
biodiversitet – altså hvor
varieret skovens dyre- og
planteliv er.
ɟɟ Bevare og forbedre skovens
beskyttelsesfunktion – hvis
skoven f.eks. beskytter vandressourcer eller mod jorderosion.
ɟɟ Bevare skovens andre socioøkonomiske funktioner – det
vil sige alt fra indfødte folks
rettigheder til sundheds- og
sikkerhedsmæssige forhold til
lokal beskæftigelse.

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
1. december
4. december
16. december

Temamøde om Drejebogen for store
varmepumper

København
Aalborg
Kolding

1. - 5. dec.

Modul A.2.1 Almindelig kedelpasseruddannelse

Fredericia

2. december

Temadag om indberetning af energibesparelser

Kolding

2. december

Workshop om teknikken bag CHPCOM-projektet

Kolding

3. december

Modul A.2.7 Sikkerhedskursus for driften

Kolding

8. - 9. dec.

Modul A.4.1 Administration og regnskab for
nyansatte

Kolding

8. - 12. dec.

Modul A.2.3 Gasteknik/gasmotor

Kolding

9. december
10. december

Temadag om præisolerede fjernvarmerør

Roskilde
Fredericia

20. januar

Modul A.3.7 Energispareaktiviteter for begyndere

Kolding

21. - 22. jan.

Modul A.3.5 Afkøling – lavere returtemperatur

Kolding

22. januar

Modul B.1.6 Erfa-træf om ledningsnettet

Kolding

27. januar

Modul A.3.11 Fjernaflæsning

Kolding

29. januar

Modul A.2.9 Grundlæggende el, trin I

Kolding

29. januar

Modul B.0.10 Afgifter – for ledere og revisorer

Kolding

2. februar

Modul A.3.8 Kvalitetssikring og intern audit af
energibesparelser

Kolding

2. - 4. feb.

Modul A.3.1 Kontrol af fjernvarmeanlæg

Aalborg

2. - 6. feb.

Modul A.2.3 Gasteknik/gasmotor

Kolding

5. februar

Modul A.0.3 Introduktion til fjernvarme

Kolding

5. - 13. feb.

Modul A.3.2 Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg

Aalborg

24. feb. 12. mar.

Regionalmøder 2015

9 steder
i landet

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
Går alt efter planen, vil det ved
årsskiftet være
Vordingborg Forsyning, der driver
Lendemark Fjernvarme videre.
Formand for Vordingborg Forsyning, Thomas Christfort, siger, at det
bliver til forbrugernes fordel, hvis
Vordingborg Forsyning overtager
Lendemark Fjernvarmeværk, som i
dag drives af E.ON. Han fortæller, at
man er meget tæt på at kigge på slutpapirerne til en endelig overtagelse
og dermed tæt på en underskrift.

Lendemarke

Uggelhuse/Langkastrup
Den nye bestyrelse for UggelhuseLangkastrup har den klare målsætning, at værket skal lukke.
Forslaget om at lade Verdo overtage værket og ledningsnettet blev
stemt ned ved en ekstraordinær generalforsamling.
Realistisk set vil det tage tre år at
lukke værket. Udfordringen er blandt
andet de brugere, der ikke har råd til
at betale de 35.000 kroner, der er deres del af værkets gæld, og etablere
et nyt varmeanlæg. (Kilde: Randers Amtsavis)

(Kilde: Sjællandske Medier)

HyllingeMenstrup
Kraftvarmeværker mister en storkunde, hvis Hyllinge Skole lukker.
Det kan betyde en ekstra regning til
hver varmekunde på op til 3.000 kroner om året.
Det skyldes, at de 220 forbrugere
hos det lille Hyllinge-menstrup Kraftvarmeværker dermed risikerer at
skulle oppebære den del af omkostningerne, som skolen ellers har båret.
Hyllinge Skole er storkunde hos
Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker
og bidrager med mellem 400.000 og
480.000 kroner om året til varmeværkets regnskab. (Kilde: Sjællandske Medier)

Hyllinge-Menstrup

Fredericia Spildevand og Energi har
indviet et nyt anlæg,
der leverer varme til 150 husstande.
Det nye anlæg omdanner spildevand til fjernvarme, der sendes ud
i Trefors fjernvarmenet fra centralrenseanlægget på Røde Banke. Ved
at koge slammet op som en del af
processen med at rense spildevandet,
kan centralrenseanlægget levere
varmt vand til radiatorerne.
Ud over det varme vand øger kogningen også produktionen af den biogas, som DONG forædler til naturgas.
Ambitionen er at komme op på at
forsyne 1.800 husstande med varme.

Erritsø

(Kilde: Fredericia Dagblad)

Til varmesæsonen
Brylle
2015 vil alle, der har
tilsluttet sig i Brylle,
kunne varme sig ved fjernvarme fra
Odense.
Ud over kravet om tilslutning af
mindst 50 procent af de potentielle
forbrugere var den sidste hurdle for,
at projektet kunne sættes i gang, en
klage fra Naturgas Fyn, nu NGF Nature Energy.
Den klage trak NGF Nature Energy
imidlertid tilbage, få dage før Energiklagenævnet skulle træffe afgørelse i
sagen. (Kilde: Fyens Stiftstidende)
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Fjernvarmeselskaberne
FD Hvidovre og Avedøre Fjernvarme
tilbyder gratis service på fjernvarmeinstallationerne til alle fjernvarmekunder i løbet af efteråret 2014.
Ved at indføre serviceordningen vurderer værkerne, at de kan
forbedre den samlede afkøling og
dermed minimere strafafgiften til
Veks. Ordningen forventes at blive
udgiftsneutral for alle fjernvarmeforbrugere. (Kilde: Lokalavisen Hvidovre)

Hvidovre/Avedøre

Overlund
Fjernvarme
mener, at
det eneste rigtige er at få undersøgt,
om der er varmt vand under Kvols.
Værket mener, at man bør bruge
de 25 millioner, det vurderes at koste
at bore lodret ned for én gang for alle
at få vished om, hvorvidt de 160 millioner, der er brugt på de forgæves
boringer, er spildt.
Geotermiprojektet i Kvols blev
stoppet, umiddelbart før man fik vished om, hvorvidt der reelt er varmt
vand i undergrunden.

Overlund/Kvols

(Kilde: Viborg Stifts Folkeblad)

Vester

Vester Hjermitslev Hjermitslev Varmeværk skal fremover have varme
fra et 1 MW stort biomasseanlæg.
Anlægget fyrer med træpiller, og
det skal være med til at sikre stabil og
på sigt billigere varme til varmeværkets forbrugere. Vester Hjermitslev
Varmeværk lejer anlægget af Industrivarme. Værket undgår derved at
gældsætte sig yderligere og får en
fast månedlig udgift, som er kendt.
Værket fik tidligere varme fra
Vester Hjermitslev Biogas, der nu er
gået konkurs. (Kilde: Energy Supply)

Salgs- og projektmedarbejder (med chefpotentiale)
Energibranchen er i fortsat rivende udvikling, og vi ønsker at styrke vores position indenfor software til
energisystemløsninger.
Derfor søger vi til en nyoprettet stilling en salgs- og projektmedarbejder inden for området med energisystemløsninger. Vores nye salgs- og projektmedarbejder vil referere til afdelingslederen for energisystemer.
Ansvar og arbejdsopgaver

Vi kan tilbyde

Ansvaret og arbejdsopgaver omfatter bl.a.:
•
Salg af afdelingens produkter, projekter og konsulentopgaver både på hjemme- og eksportmarkedet
•
Markedsføring
•
Opsøgende salg, seminarer, konferencer, messer mv.
•
Udarbejdelse og overholdelse af budgetter
•
Gennemførelse af projekter/konsulentopgaver fra
start til slut
•
Vurdere behovet for videreudvikling af software

•
•
•

Krav og kvalifikationer
•
•
•
•
•
•

God teknisk indsigt og evt. uddannet som maskinmester, ingeniør eller lignende
God økonomisk indsigt og analytisk sans
Udadvendt og med flair for salg
Kendskab til drift af kraftvarmeværker eller andre
energisystemer
Gode formidlingsevner i skrift og tale på både dansk
og engelsk
Vor nye medarbejder skal kunne stille bil til rådighed,
og afregningen sker efter statens regler

•
•
•

Gode arbejdsforhold i et uformelt arbejdsklima
Fleksibel arbejdstid indenfor fastlagte rammer
Mulighed for delvis hjemmearbejdsplads ved særligt
behov og indenfor fastlagte rammer
Løn efter kvalifikationer
Firmabetalt sundhedsforsikring
Overskudsdeling efter fastlagte rammer

Vi er en arbejdsplads indenfor en branche i vækst. Vi udvikler
og arbejder med avanceret software indenfor vindenergi og
energisystemer. De løsninger, som vi tilbyder indenfor energisystemer, er baseret på vores egen udviklede software:
energyPRO er blevet brugt i forbindelse med etablering af
langt de fleste danske kraftvarmeværker og bruges fortsat
i både indland og udland af rådgivere og energiselskaber til
projektering og driftsanalyse af kraftvarmeværker.
energyTRADE er nyudviklet software til brug for kraftvarmeværkers daglige planlægning med henblik på at opnå den mest
optimale drift.
Tiltrædelse snarest muligt
Du kan få yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til
medlem af ansættelsesudvalget Leif Hornbak på tlf. 24287887.
Skriftlig ansøgning bedes fremsendt til Leif Hornbak på mail:
l.hornbak@tji.dk

EMD International A/S
www.emd.dk

Niels Jernes Vej 10 I 9220 Aalborg Ø I Danmark
tel: +45 9635 4444 I fax: +45 9635 4446 I email: emd@emd.dk

NAVNE

Følgende har bestået ”Gasmotorteknik og vedligeholdelse af g
 asmotoranlæg” den 24. oktober 2014:
Fra venstre: Jens Jørgen Fonnesbæk Hansen, Forsvarets
Bygnings- & Etablissementstjeneste, Palle Jensen, MAN
Diesel & Turbo, Bjarne Larsen, MAN Diesel & Turbo, Selmedin Repuh, MAN Diesel & Turbo, Brian Vikene, MAN
Diesel & Turbo, Herluf Warming, Lokalstøtteelement
Skrydstrup, Allan Jensen, Aarhus Universitet, Peter Bedholm Johansen, MAN Diesel & Turbo, Daniel Jørgensen,
Lokalstøtteelement Skrydstrup, Michael Mose Kristensen, MK Trading, Per Madsen, EC Power, Ronni Søborg

Christensen, Gjøl Private Kraftvarmeværk, Peter Storegård Nielsen, Aarhus Universitet, Jakob Elliot Sørensen,
MAN Diesel & Turbo, Uffe Schmidt, Aarhus Universitet,
Jens Sømand Larsen, Skagen Varmeværk a.m.b.a.,
Flemming Neist, Skagen Varmeværk a.m.b.a., Mogens
Gundelund Jensen, Aarhus Universitet, Ricco Pedersen,
MAN Diesel & Turbo, Jakob Hørby, MAN Diesel & Turbo,
og Henrik S. Pedersen, underviser, Fredericia Maskinmesterskole.

Nyhed
NANO rør

Nyhed - der
NANO
rør
Nyt isoleringsmateriale
reducerer varmetabet

Nyt isoleringsmateriale der reducerer varmetabet

Med Nano dobbeltrør op til 37 % mindre varmetab i forhold til Twinrør pur i serie 2.
Med
dobbeltrør op til 37 % mindre varmetab
Formålet er af skabe
et Nano
fjernvarmedistributionssystem
med i forhold til
Twinrør pur i serie 2.

max varmetab på 10 %

Formålet er af skabe et fjernvarmedistributionssystem med

• 50 % mindre varmeovergang mellem frem- og returrør
max varmetab på
• Væsentlig mindre temperaturfald på fremløbsledningen
• Mindre varmetab ved anvendelse
dobbeltrør af i forhold til twinrør
 50 % mindre varmeovergang mellem frem‐ og returrør

10 %

 Væsentlig mindre temperaturfald på fremløbsledningen
 Mindre varmetab ved anvendelse dobbeltrør af i forhold til twinrør
Kontakt os for yderligere informationer.

Fruetoften 11 – 7000 Fredericia • Telefon: 25 27 39 10 og 51 83 66 67
e-mail: starpipenordic@starpipenordic.dk • www.starpipenordic.dk
s. 1
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6 førende leverandører til fjernvarmebranchen tilbyder unikt seminar

7. - 8. maj 2015 på Hotel Trinity, Fredericia
Danfoss:
GRUNDFOS:
COWI:
Kamstrup:
LOGSTOR:
Danfoss Redan:

Spar energi og CO2 med Danfoss kugleventiler
Nyt Product Center
Droneflyvning
Verdens største samlede måleranlæg
Se den geniale ventil
Nye muligheder mellem fjernvarmeunit
og varmesystemer

1. - 4. sep. 2015
Oplev faglige indlæg krydret med naturoplevelser i form af
bl.a. hvalsafari og gejsere. Det endelige program følger.
Der er afrejse fra både København og Billund.

Pris pr. person: DKK 9.980,- ex. moms.
Tilmelding: energioptimering2015.dk
Senest 1. feb. 2015 (OBS - begrænset antal pladser)

NAVNE

Afgående
klimakommissær
Connie Hedegaard
tiltræder 1. januar
2015 som formand
for den nyetablerede internationale miljøfond,
Kann Foundations som Velux-familien Kann Rasmussen står bag.
Den nyoprettede fonds primære
formål er at engagere sig i miljøspørgsmål på internationalt plan.
Hensigten er, at Villum Fonden vil
finansiere den nye fond med 100 millioner kroner om året de næste 10 år.
NYT JOB

50 ÅR Nils-Ole
Heggland, Frederiksberg, fyldte 50
år den 25. november 2014.
Fra 1997 til
2013 sad han i Frederiksberg Kommunalbestyrelse og var gennem alle
årene medlem af skiftende udvalg

med ansvar for forsyningsområdet.
Fra 2010-2013 var han formand
for såvel det politiske Drifts- og Forsyningsudvalg som Frederiksberg
Fjernvarme A/S og Frederiksberg
Fjernkøling A/S. Desuden var han
næstformand i det storkøbenhavnske
fjernvarmeselskab CTR, hvor han
en periode også var fungerende formand.
Nils-Ole Heggland er uddannet
cand.merc. og diplomjournalist og
arbejder som erhvervsjournalist på
Berlingske.

NYT JOB Christian
Peter Ibsen bliver
pr. 1. december
2014 ny direktør i
Danmarks grønne
tænketank Consito.
Christian Peter
Ibsen er 43 år og uddannet cand.polit. med fokus på miljøøkonomi. Han
kommer fra en stilling som plan- og
klimachef i Fredensborg Kommune,

Service - Fejlfinding
Opstart - Indregulering
Gas- og Oliebrændere
Fjernvarme - Industri

og har tidligere arbejdet med national og international klima- og energipolitik i både Miljøministeriet og
Klima- og Energiministeriet, blandt
andet i forhold til de danske bestræbelser på at lande en global klima
aftale i København på COP 15 i 2009.

PÅ PENSION Gerner
Olsen, driftsmontør ved Haslev
Fjernvarme igennem 36 år, går på
pension med udgangen af 2014.
Gerner tiltrådte
den 1. december 1978 og har været
med på en stor rejse med Haslev
Fjernvarme, hvor der er blevet konverteret til halm og gas igennem
tiden. Der er også skiftet mange
kilometer rør under Gerners kyndige
tilsyn og udførelse.
Derfor vil vi gerne invitere venner,
bekendte og forretningsforbindelser
til at hjælpe os med at markere dagen.
Der afholdes reception torsdag

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.

Damp- og Procesanlæg

www.flammetesten.dk
v/ Svend Erik Vollbrecht
Valdemarsgade 35 kld. • 5700 Svendborg
Tlf + 45 6113 7077
flammetesten@gmail.com
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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

NAVNE

den 18. december 2014 kl. 14-17
i Haslev-Hallernes selskabslokaler,
Stadionvej 6, 4690 Haslev.

Sara
Nørgaard Hansen
afslutter 1. december sin praktikperiode i Grøn
Energi.
Som praktikant
i Grøn Energi har
hun taget hul på kortlægningen af
energiforbrug i bygninger. Sara har
fået styr på mere en én million data
fra Aalborg Universitets Fie-database, idet hun har klargjort data til
analyser af varmeforbrugsdata.
Sara Nørgaard Hansen skal tilbage
til universitetet og færdiggøre semesteropgave, inden specialet venter i
foråret 2015. Sara fortæller, at ”Semesteropgaven tager udgangspunkt i
mit arbejde i Grøn Energi og omhandler en analyse af, om der er sammenhæng mellem forbrug af og pris på
varmen i private husholdninger”.
FRATRÆDELSE

NYT JOB Bestyrelsen for Billund
Varmeværk
A.m.b.a. har udnævnt deres mangeårige driftsleder, Kim Selch,
til direktør.
Kim Selch har været ansat på Billund Varmeværk siden 1993.
Han varetager, med direkte ansvar
over for varmeværkets bestyrelse,
den daglige drift både teknisk og
administrativt. Der er ni ansatte på
varmeværket.
Billund Varmeværk leverer varme
til 2.748 installationer med et areal på
648.892 m2, sidste regnskabsårs varmesalg var på 65.000 MWh.
Billund Varmeværk forventer at
sætte ny varmecentral i drift omkring
nytår bestående af en 12 MW halmkedel og en 10 MW gaskedel.

FRATRÆDELSE

Vicedirektør
Kamma Holm Jonassen stopper
pr. 15. december
som vicedirektør i
Dansk Fjernvarme.
Kamma kom til Dansk Fjernvarme
fra Energitilsynet 1. marts 2013 og har
siden sin ansættelse været en værdsat medarbejder i Fjernvarmens Hus.
Siden sommer 2014 har Kamma
dannet par med direktør Kim Mortensen. Dansk Fjernvarme og Kamma har
på den baggrund indgået aftale om
at afslutte Kammas virke som vicedirektør.
Dansk Fjernvarme holder i den
forbindelse en afskedsreception for
Kamma fredag den 12. december kl.
13-15 i Fjernvarmens Hus, hvor medlemmer og samarbejdspartnere er
velkomne.

Glædelig Jul

Vi ønsker alle vores kunder og
samarbejdspartnere en glædelig jul
isoplus Fjernvarmeteknik A/S · Korsholm Alle 20 · DK-5500 Middelfart · Tlf. 64 41 61 09 · www.isoplus.dk
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NAVNE

Aalborg
Kommune har pr.
1. december ansat
Jesper Møller Larsen som ny varmeforsyningschef i
Miljø- og Energiforvaltningen.
Han er 37 år og uddannet civilingeniør fra Aalborg Universitet i 2002.
Siden 2010 har Jesper Møller Larsen arbejdet hos Aalborg Forsyning,
Varme, hvor han i dag er afdelingsleder og blandt andet har stået i spidsen for en ny varmeplan for Aalborg
Kommune, udvidelse af fjernvarmeforsyningen til omegnsbyer og senest
fjernkøling.
Han har tidligere arbejdet som
chefkonsulent og energiekspert hos
ingeniørfirmaet Rambøll. Han har
gennem flere år fungeret som censor
på flere danske universiteter inden for
områderne energi, miljø og byggeri.
Med afsæt i organisationsændringer i Miljø- og Energiforvaltningen
er Gasforsyningen, Fjernvarmeforsyningen og Renovationsvæsenet
NYT JOB

slået sammen til én forvaltningsgren,
Energi & Renovation, med Flemming
Mostrup Kielgast som øverste ansvarlige leder.
Flemming Mostrup Kielgast har
indtil tiltrædelsen som ny Energi &
Renovation chef for Miljø- og Energiforvaltningen fungeret som varmeforsyningschef i Aalborg Forsyning,
Varme.
NYT JOB DFF-EDB
har pr. 1. november ansat Henrik
Lund Pors i supportgruppen.
Henrik er 38
år og bosat ved
Vojens. Han er
uddannet økonomiassistent, som
efterfølgende er suppleret med HD i
regnskab. Henrik har 14 års erfaring
med support og konsulentarbejde og
kommer fra en stilling hos EG Byg &
Installation.
Henriks primære opgaver vil blive
support til vores kunder, konsulentopgaver samt undervisning.

Mikkel
Lysgaard er pr. 1.
november ansat
som pressekonsulent i Dansk Fjernvarme.
Mikkel er 36 år
og uddannet journalist. Han kommer fra en stilling som
chefredaktør på Dagens.dk. Inden da
var han ansat på JydskeVestkystens
onlineredaktion, først som webjournalist og senere som redaktionsleder.
Herudover har han været nyhedsoplæser på radiostationen skala.fm
og har i kortere perioder også været
ansat i et aarhusiansk kommunikationsbureau.
Hos Dansk Fjernvarme skal Mikkel
blandt andet bidrage til at udvikle
foreningens digitale kommunikation.
NYT JOB

Løsninger der hoLder
Tætninger til
fjernvarmepumper

• Mulighed for speciel designs
• Specielle materialer til fjernvarmen
• Gennemprøvet teknologi

Tlf: 4390 4720
sales@hentechsolution.com
Solution.com

42

www.hentechsolution.com

FJERNVARMEN · NR. 12 · DECEMBER 2014

DANSK
FJERNVARME
ønsker alle glædelig jul
og godt nytår

Sekretariatet er lukket i dagene onsdag
den 24. december til og med fredag den 2. januar

Ny driftsleder søges
Da vores driftsleder stopper efter 34 års ansættelse, søger vi hans afløser til tiltrædelse 1. marts 2015
eller så hurtigt som muligt efter denne dato. Ulfborg Fjernvarme er grundlagt i 1952 og har 960 kunder
tilsluttet. Varmeproduktionen foregår fortrinsvis ved fyring med flis. Vi fik nyt flisfyringsanlæg i 2012/13.

Driftslederen har til opgave at:
• Sikre en optimal teknisk og økonomisk drift af
værket.
• Lede og selv deltage aktivt i det daglige arbejde
• Indgå i vagtordning herunder tilkaldevagt.
• Være en aktiv og kompetent sparringspartner
for øvrige ansatte.
• Planlægge og følge op på drift og vedligeholdelse.
• Sikre at lovkrav vedrørende varmeværket
efterleves.
• Varetage den daglige kontakt med forbrugere og
leverandører.
• Løbende referere til bestyrelsen.
Vi forventer at du:
• Har en relevant uddannelse, såsom maskinmester, vvs-installatør eller lignende.
• Er udadvendt, engageret, god til at samarbejde
og kommunikere både mundtlig og skriftlig med
medarbejdere og myndigheder.
• Har kendskab til EDB, budgetlægning og regnskabsføring.
• Kan arbejde selvstændigt.
• Har erfaring indenfor branchen, men ingen
betingelse.
• Er villig til at efteruddanne dig inden for området når der opstår behov for det.

Vi tilbyder:
• Gode selvstændige arbejdsforhold.
• Frihed under ansvar.
• Du planlægger selv din arbejdsdag.
• Godt samarbejde med en engageret bestyrelse.
Løn og ansættelsesvilkår
Fuldtidsjob med løn efter kvalifikationer.
Det forudsættes, at du bor eller er villig til at flytte
til lokalområdet.

Ansøgning sendes til: Ulfborg Fjernvarme,
Sportsvej 2, 6990 Ulfborg, eller mail til formanden
på hans@gadgaard.dk.
Mundtlige forespørgsler kan rettes både til afgående
driftsleder Preben Andersen på tlf. 97492458, og
til formanden Hans Gadgaard på tlf. 61264926. Der
henvises også til Ulfborg Fjernvarmes hjemmeside
www.ulfborgfjernvarme.dk.

Ulfborg Fjernvarme A.m.b.a.
Sportsvej 2 . 6990 Ulfborg
Tlf. 9749 2458 . www.ulfborgfjernvarme.dk

Ansøgningsfrist
den 31. december

Mediegruppen 3538

Traditioner i generationer

Vi har leveret kvalitetsprodukter siden 1960 og vore produkters
levetid lader sig måle over generationer. Det er vi rigtig stolte af.
I dag kan vi oven i købet overvåge dit fjernvarmenet 24/7 med
LOGSTOR Detect - så du trygt kan holde juleferie.

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

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår!

