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AKTUELT

Slut med
Energispareordningen
Det er snart slut
med Energispareordningen. Vi ser på,
hvordan fjernvarmebranchen kommer
helt i mål.

AKTUELT

Stærk start
for ny
kampagne
Fjernvarmekampagnen
”Fremtiden lige
for vores fødder”
er kommet
flyvende fra
start.

TEMA

Dansen med corona
Ry Varmeværk er som andre fjernvarmeselskaber udfordret
af coronapandemien. Vi ser på, hvordan driftsleder
Flemming Joel Skjødt klarer hverdagen, og giver gode
råd til at komme bedst gennem dansen med corona.

projekter leveres som delentreprise, hovedentreprise
eller totalentreprise.
SCADA-programmering

Solvarmeanlæg
– en stabil og troværdig samarbejdspartner!

Varmepumpeanlæg
Tjæreborg Industri er
en professionel samarbejdspartner, når det
gælder varmepumpeanlæg til fjernvarmesektoren. Vi har god
erfaring med både
el-varmepumper og
absorptionsvarmepumper fra ide til færdigt
anlæg.

Indsætning af el-kedel

Flisfyret fjernvarmeværk

E.ON Frederikssund

Sig Varmeværk

Vi anvender hovedsageligt
vores egne dygtige medarbejdere til at gennemføre
projekterne, idet vi råder over
egen entreprenørafdeling
samt ingeniører, teknikere,
svejsere, montører og
elektrikere.
Varmepumper har brug for en
varmekilde. Her kan udeluften
være en mulighed. Det første
anlæg med udeluft som varmekilde er opført for varmeværket
i Sig, hvor en el-varmepumpe
på 1 MW trækker energien ud
af udeluften via 2 stk. energioptagere.

Tjæreborg Industri er grundlagt i 1881 af oldefaren til
den nuværende direktør og ejer Marianne Sørensen, og
virksomheden er baseret på solide vestjyske traditioner,
hvor nøgleordene er stabilitet, tillid, troværdighed og
social ansvarlighed.

Tjæreborg Industri erEn
ibruger
dagabsorptionsvarmepumpe
markedsførende
Danmark
typisk røggas isom
varmekilde, men også andre
indenfor komplette løsninger
til fjernvarmesektoren.
varmekilder
kan anvendes. Vi
Man kan i nogle tilfælde
tager udgangspunkt med
i kundernes
og tilbyder
fordel behov
kombinere
de to energivarmepumpeteknologier, hvis
varmekilden
har en projekt
meget lav
og miljørigtige løsninger
fra ide til færdigt
og
temperatur.
efterfølgende service.

Tjæreborg Industri er grundlagt i 1881 af oldefaren til
den nuværende direktør og ejer Marianne Sørensen, og
virksomheden er baseret på solide vestjyske traditioner,
hvor nøgleordene er stabilitet, tillid, troværdighed og
social ansvarlighed.

Tjæreborg Industri er i dag markedsførende i Danmark
indenfor komplette løsninger til fjernvarmesektoren. Vi
tager udgangspunkt i kundernes behov og tilbyder energiog miljørigtige løsninger fra ide til færdigt projekt og
efterfølgende service.

Lem Varmeværk

Forsyning Helsingør
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Optimering
af din

varmepumpe

Vi er eksperter i store
forbrugskunder og kan
hjælpe dig til at få samme
elaftale som Nordens
største elforbrugere.

Hvordan optimerer jeg indtjeningen
på min varmepumpe?

Elaftalen

Fleksibiliteten

Vi sikrer dig en lav omkostning
i overensstemmelse med
budgettet gennem
professionel risikoafdækning
(Pulje- eller Index-aftale) eller en
Spot-aftale. Det gør vi uanset
om din varmepumpe
er fleksibel eller ej.

Er din varmepumpe fleksibel,
hjælper vi med at udnytte
fleksibiliteten til at skabe
merværdi for både dig
og samfundet.

Snak med os for at høre, hvordan
du optimerer din indtjening.

Mikkel Hauge Jensen

Går du efter en flerårig fast
pris-aftale, har du mulighed for at
købe nyopført VE-strøm (PPA).

Senior Energy Risk Advisor,
Specialist Demand Response
tlf. 8742 6202
e-mail: mhj@energidanmark.dk

Jørgen Morild
DKK

€

www.energidanmark.dk

Senior Energy Risk Advisor,
Specialist CHP
tlf. 8745 6931
e-mail: jm@energidanmark.dk
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Cæsar er død,
længe leve Cæsar
Der kommer ikke en økonomisk regulering med indtægtsrammer og benchmark. De to stemmeaftaler,
der tidligere har dikteret, at fjernvarmeselskaberne
skal druknes i bureaukrati og administration, har
politikerne over en bred kam lagt kraftig afstand til.
Det samme har ministeren, og i et brev har selve ministeriet meddelt, at myndighederne ikke har planer om
at foreslå indtægtsrammer og benchmark, som ingen
i fjernvarmen har ønsket sig.
Dette er resultatet af års arbejde mod et system,
der stædigt har presset på for at få indført netop den
type regulering.
Men hvordan kan det være, at ministeren kan
erklære indtægtsrammer og benchmark for dødt,
samtidig med at hans ministerium erklærer: Længe
leve indtægtsrammer? Indtægtsrammer og benchmark indgår således fortsat i 2 ud af de 3 modeller
for ny økonomisk regulering, vi har set udkast til. Ja,
du læste rigtigt: Det indgår stadig i myndighedernes
arbejde. Hvorfor?
En del af forklaringen skal nok findes i, at myndighederne i processen med at forberede regeringens
udspil har inddraget en række interessenter uden for
sektoren, der ikke har direkte interesse i fjernvarmens
regulering. Det gælder bl.a. brancheorganisationerne
for elsektoren, dele af industrien og erhverv som revisorer mv., der netop har foreslået indtægtsrammer.
Det er højst besynderligt. Vi fortsætter kampen
for fornuft, og for at fjernvarmen fortsat har en regulering med reel mulighed for at indfri klimamålene,
samtidig med at vi fortsat bliver mere effektive og konkurrencedygtige. En gang
imellem har fornuften strenge kår – men
vi insisterer alligevel på den.
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– Vi får hverdagen til at køre

Kim Mortensen,
direktør for Dansk Fjernvarme
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Fjernvarmens
Serviceordning
gavner alle

Også her
er der fjernvarme

Både kunderne og fjernvarmeværker drager
fordel af Fjernvarmens Serviceordning. Sådan
lyder det fra nogle af ordningens medlemmer.
Læs mere side 42-43

Læs mere side 31

TEMA
AKTUELT

TVIS vil være aktiv i grøn
omstilling
Ny strategi og nye vedtægter skal gøre TVIS til en mere aktiv
spiller i den grønne omstilling.

Hverdagen med corona
Verden væltede for mange den 11. marts i år, hvor
corona lukkede Danmark ned. I dag er corona
blevet en del af hverdagen – temasektionen ser
nærmere på den udfordring.
Læs mere side 22-29

Foto: Jesper Voldgaard

Læs mere side 12-13

AKTUELT

Virtuel konference for
fjernvarmesektoren
Corona aflyste årets landsmøde, men branchen var alligevel samlet
i slutningen af oktober – blot til virtuel konference. Magasinet var med
bag kulissen, da konferencen blev livestreamet fra et studie i Roskilde.
Læs mere side 16-19
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Frederik Høj Rühne, Dansk Fjernvarme frh@danskfjernvarme.dk

Succesfuld start på
grøn varme-kampagnen
Dansk Fjernvarmes grøn varme-kampagne, ”Fremtiden lige for vores fødder”, er kommet
flyvende fra start. Medlemmer kan stadig nå med på vognen og blive en del af kampagnen.

D

ansk Fjernvarmes grøn varmekampagne har fået en stærk
start. Der har været masser af
synlighed på tv, på de sociale medier
og i bybilledet, siden kampagnen blev
skudt i gang i november. Mere end 100
medlemmer bakker i skrivende stund
op, og der er plads til, at alle kommer
med om bord.
Den succesfulde lancering kom efter
flere måneders intensivt forberedende
arbejde med at designe kampagnens
visuelle udtryk og de budskaber, der
skal synliggøre fjernvarmens store
bidrag til den grønne omstilling i kraft
af en effektiv opvarmning af danskernes boliger.
Til tonerne af Lecia og Luciennes
gamle hit ”Rør ved mig” kunne danskerne således se kampagnefilmen

rulle over skærmen i de regionale reklameblokke på TV2-regionerne og på
sociale medier.
Bevidstheden om fjernvarmen og
dens grønne aftryk skal nu tættere på
danskerne, der i stigende grad er klimabevidste og efterspørger grønne løsninger. Mange af dem skal snart investere i
en ny grøn opvarmningskilde, når udfasningen af olie- og naturgasfyr tager fart.

stund set til ende. Det er usædvanligt
høje tal på sociale medier, hvor brugerne er notorisk flygtige og ikke bruger
mange sekunder på enkelte opslag.
Og det er blot ved Dansk Fjernvarmes distribution af filmen. Dertil kommer distributionen på YouTube og på de
regionale tv-kanaler, som ligeledes har
fået pæne seerrater, ligesom medlemmernes delinger også bidrager til, at
filmen når endnu længere ud.

Begyndelsen på noget meget
lovende

Flot opbakning fra medlemmerne

På de sociale medier går modtagelsen
over al forventning. 600.000 danskere
er i alt blevet eksponeret for kampagnefilmen på Facebook alene. Ifølge
vores eksterne bureau har filmen visningstal, som de ikke har set magen til
før. 426.737 gange er filmen i skrivende

Kampagnen har også fået en rigtig flot
modtagelse af Dansk Fjernvarmes medlemmer. Omkring 100 selskaber er p.t.
tilmeldt, mens flere allerede har ladet
forstå, at de også kommer til at deltage.
Det vidner om en enorm opbakning og
et stærkt sammenhold i branchen.

En kampagnefilm er helt central
i kampagnen, og filmen er blevet
set mere end 425.000 gange til ende
på de sociale medier. Se filmen
på kampagnens hjemmeside,
www.grønfjernvarme.nu.
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Netop sammenholdet er, hvad der
skal til for at få kampagnen ud så bredt
som muligt – på den måde kan vi tale
med samlet og stærk stemme. Både
over for forbrugerne og over for beslutningstagere og det politiske system.
Det er netop begrundelsen for at
deltage for Verdo, der var det første
medlem, som tilsluttede sig kampagnen.
– Ved at selskaberne spiller sammen
med Dansk Fjernvarme, får vi bedre mulighed for at gøre opmærksom på fjernvarmen, når vi skal tale vores sag. Både
over for kunder og over for myndighederne. Det er så ekstremt vigtigt, at vi
får en kollektiv bevidsthed i Danmark
om, at fjernvarme er fremtiden og en del
af løsningen i den grønne omstilling, lød
det fra varmechef Karsten Randrup, da
han fortalte om overvejelserne bag
Verdos deltagelse i kampagnen i et interview med Dansk Fjernvarme i oktober.
Industrien ser også muligheder i
kampagnen

Det er ikke
gas! I 2030 vil
fjernvarme
være 100%
CO2-neutral.

Selvom du ikke kan se den, så er fjernvarmen den
mest udbredte og effektive måde at opvarme boliger
og bygninger på. Og så er den tilmed grøn. Vidste du,
at fjernvarmen vil være 100% CO2-neutral i 2030?

Kampagnen består også af en række såkaldte
”outdoor” plakater, der eksempelvis kan
hænge i busskure.

Industrien er også med
Men ikke blot Dansk Fjernvarmes medlemmer ser ræson i at støtte op om
kampagnen.
Det samme gør fjernvarmeindustrien, hvor flere store aktører som

Vi er meget tilfredse med kampagnens forløb
og udfoldelse indtil nu."
Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme.

A.P. Møller Holding, Kamstrup, Gemina
Termix og METRO THERM ligeledes har
meldt sig på banen og givet økonomisk
støtte til kampagnen.
En stærk fortælling om fjernvarmen,
et øget kundegrundlag og bedre regulatoriske rammer for fjernvarmeselskaberne vil også gavne industrien. Med
industriens synlige opbakning åbnes
der også nogle nye muligheder for at
skalere kampagnen op i størrelse, og
det bliver nu undersøgt, hvordan vi kan
gøre det bedst muligt.

Man kan stadig blive en del af
fortællingen
Kampagnen er langtfra slut. Den lever
først og fremmest videre på sociale
medier, og der vil igen komme et nyt
kampagnetryk i februar.
Indtil da er forhåbningen, at medlemmerne vil tage kampagnen til sig og få
den ud at arbejde lokalt. Om det er på
sociale medier, ved lokal annoncering i
aviser eller på anden vis at tydeliggøre
fjernvarmens tilstedeværelse lokalt.
– Vi er meget tilfredse med kampagnens forløb og udfoldelse indtil nu. I
Dansk Fjernvarme skylder vi de medlemmer, der bakker op, en kæmpe tak
for at bidrage aktivt til at styrke fjernvarmens fortælling over for danskerne,
siger direktør Kim Mortensen.
Er man endnu ikke en del af kampagnen, er det dog bestemt ikke for sent.
– Kampagnens levetid vil være lang,
og der vil blive lagt nye tryk i det nye år.
Jo flere medlemmer vi får med, desto
større tryk kan vi lægge. Alle bidrag er
værdsat, og opfordringen skal herfra
lyde, at det enkelte selskabs deltagelse – stort som småt – gør en kæmpe
forskel. Vi skal stå sammen om at sikre
fremtidens grønne varme, siger Kim
Mortensen.

Hør mere
Ved spørgsmål til kampagnen kontakt
politisk konsulent Jacob Klivager Vestergaard jkv@danskfjernvarme.dk eller
pressekonsulent Frederik Høj Rühne
fhr@danskfjernvarme.dk.
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Kim Vejrup kve@danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme:

Fjernvarmepuljen er for lille
Energistyrelsen har modtaget et høringssvar fra Dansk Fjernvarme på den
kommende fjernvarmepulje. Konklusionen er, at puljen er for lille, udmøntet
for sent og omfatter for få konverteringssituationer.

D

a politikerne indgik Klimaaftalen i juni 2020, var et af punkterne i aftalen beslutningen om
at iværksætte flere tilskudsordninger
til udfasning af olie- og gasfyr. Der er i
alt fire puljer, og Dansk Fjernvarme har
for ganske nylig afleveret høringssvar
til den med særlig interesse for fjernvarmesektoren, nemlig fjernvarmepuljen.
Dansk Fjernvarme konkluderer i
sit høringssvar, at der både er en skæv
fordeling af midlerne i de fire puljer, at
fjernvarmepuljen bliver udmøntet for
sent, og den omfatter for få konverteringssituationer.
”Mens fjernvarmepuljen er på 405
mio. kr., er bygningspuljen på 2.060 mio.
kr., når midler fra Energiaftalen 2018
medregnes. En så skæv fordeling mod
svarer ikke forventningerne til, hvor
mange bygninger der skal omstilles til
henholdsvis fjernvarme og individuelle
varmepumper”, lyder det indledningsvist
i høringssvaret fra Dansk Fjernvarme.
Fjernvarmeselskabernes branche
organisation understreger det potentielle behov for konverteringer til fjernvarme ved at henvise til en rapport fra
COWI, der viser, at der er mindst 200.000
boliger, som med fordel kan skifte til
fjernvarme.
”Den selv samme rapport, som Energi
styrelsen vælger at fejltolke til, at kun
80.000 kunder skal konverteres til fjern
varme”, påpeger Dansk Fjernvarme
i sit høringssvar.

Skævvridning
Dansk Fjernvarme peger også på, at
udmøntningen af fjernvarmepuljen i forhold til bygningspuljen forrykker balancen, fordi tilskudsmuligheden til individuelle løsninger er givet, op mod et år før
det realistisk set er muligt for potentielle
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fjernvarmekunder at blive tilkoblet med
tilskud fra fjernvarmepuljen.
”I den mellemliggende periode udhu
ler individuelle varmepumper de poten
tielle fjernvarmeområder, hvorefter der
ikke længere kan opnås gode projekter
for konvertering til fjernvarme, der ellers
fra start ville have været den samfunds
mæssigt bedste og billigste løsning”, slår
Dansk Fjernvarme fast i sit høringssvar.

Læs mere:
Hele Dansk Fjernvarmes høringssvar
kan læses på www.danskfjernvarme.dk
under menupunktet ”Vi mener” og
”Høringssvar”.

Målret bygningspuljen
Dansk Fjernvarme argumenterer også
for, at bygningspuljen bør målrettes områder, der i dag er opvarmet med oliefyr.
Først når der er udarbejdet varmeplanlægning af, hvad der skal ske med de
i dag kollektive gasområder, skal der
tages stilling til, om de skal udlægges til
fjernvarme eller være åbne for individuelle varmepumper.
”Derefter kunne tilskudsvilkår, pul
jestørrelser mv. fastsættes meget mere
præcist, så pengene gavnede mest mu
ligt, frem for nu, hvor tilskudsmidlerne
modarbejder hinanden og ikke giver de
samfundsøkonomisk mest optimale løs
ninger”, skriver Dansk Fjernvarme.
Samtidig mener Dansk Fjernvarme, at
de typer af opvarmningsformer, der kan

få tilskud i én pulje, også bør kunne få
tilskud i de andre.

Alle midler skal kunne søges med
det samme
Dansk Fjernvarme taler også for, at der
bør åbnes for ansøgninger i den samlede fjernvarmepulje på 405 mio. kr., så
snart bekendtgørelsen er godkendt.
Videre skriver Dansk Fjernvarme:
”Det er vigtigt, at potentialet for
fjernvarme ikke bliver undermineret i
områder, hvor fjernvarme er den mest
hensigtsmæssige løsning. De gode inten
tioner bør derfor følges op af regler, der
ikke risikerer at udhule præcis de samme
intentioner i ordningen”.
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Energi Fyn er din strategiske partner på både el og gas

Vælg en værdiskabende
leverandør
Energi Fyn er en moderne og ansvarlig energikoncern.
Vores mangeårige erfaring på energimarkedet gør det
nemt og trygt at handle el og gas med os.
Vi er et erfarent og dedikeret team, der lægger vægt
på at levere god service og rådgivning. I samarbejde
med vores handelsafdeling, der hele tiden følger energimarkedet, kan vi sikre kunderne konkurrencedygtige
priser.

Kontakt
Hans Jørgen Hansen, hjh@energifyn.dk, 40 34 18 56
Svend Dover, sdo@energifyn.dk, 40 41 85 85
Peter Resen, pere@energifyn.dk, 20 51 03 64

Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 70 13 19 00, energi@energifyn.dk, www.energifyn.dk
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Rune Birk Nielsen rbn@danskfjernvarme.dk
Henrik Sørensen.

Og i 2021 bliver det
hele lidt vildere …
Tre markante politiske emner kommer til at sætte aftrykket i 2021. Sådan lyder
vurderingen fra Dansk Fjernvarmes politiske chef, der her giver et bud på
overskrifterne i fjernvarmesektorens politiske kalender.

2

020 har på alle måder været et år i
overhalingsbanen. Energisektoren
har fået en ny klimaaftale, i fjernvarmesektoren har vi fået en ny Grøn
Varme Alliance og lanceret en ny kæmpe
kampagne, og så er der selvfølgelig den
altoverskyggende udfordring med corona, som de danske fjernvarmeselskaber har håndteret på forbilledlig vis med
en fortsat tårnhøj forsyningssikkerhed.
Men hvis man gik og troede, at 2020
var et år med meget fart på, så er der
ingen grund til at tro, at 2021 bliver fattigere på energinyheder. Sådan lyder det
fra Dansk Fjernvarmes politiske chef,
Rune Moesgaard, i en vurdering af, hvad
der kommer til at fylde i energi- og fjernvarmesektoren i det kommende år.

Fra sorte til grønne boliger
Debatten om en grøn skattereform og
en mulig CO2-afgift kommer utvivlsomt
til at fortsætte ind i 2021 og måske
endda længere frem. Men mere nærværende for fjernvarmesektoren er der
særligt tre politiske områder, som
fjernvarmeselskabernes brancheorganisation forventer vil optage
sektoren i 2021.
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– I 2021 får de danske fjernvarmeselskaber travlt med at få udfaset de
mange olie- og naturgasfyr, der fortsat
fylder alt for meget i vores boligopvarmning. Vi skal have konverteret en stor
del af dem over på den grønne fjernvarme, og det skal fjernvarmeselskaberne i gang med hurtigst muligt, siger
Rune Moesgaard, der fortsætter:
– I januar åbnes der for tilskud til
fjernvarmepuljen, som er den pulje,
fjernvarmeselskaberne kan søge tilskud
i for at få et bidrag til konverteringerne.
Puljen til de små individuelle varmepumper har på det tidspunkt været
åben i nogle måneder og vil derfor have
haft mulighed for at udhule ellers sunde
og grønne fjernvarmeprojekter. Så vi
har travlt med at få gennemført de gode
fjernvarmeprojekter.

Dansk Fjernvarme hæfter sig
desuden ved, at der også i 2021 skal
forhandles om yderligere bidrag til at
udfase den sorte opvarmning.
– Der er ingen tvivl om, at konkurrencen om politikernes gunst er skærpet, og at vi derfor har en opgave i at
få synliggjort fjernvarmens kvaliteter.
Ikke mindst at vi kan lagre den ustabile
energi fra vind og sol og i øvrigt reducere
behovet for udbygning af elnet, hvilket
er meget dyrt. Derfor har vi en stor
opgave i at sikre, at den kommende fordeling af tilskudsmidler sker på en måde,
hvor fjernvarmen bliver rullet ud der,
hvor sund energiplanlægning tilsiger, at
der skal være fjernvarme, og at de små
varmepumper får plads andre steder,
primært som erstatning for oliefyrene i
landdistrikterne, siger Rune Moesgaard.

Foto: Jesper Voldgaard
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Konkurrencen
om politikernes
gunst er skærpet, og
derfor har vi en opgave
i at få synliggjort fjernvarmens kvaliteter."
Politisk chef Rune Moesgaard,
Dansk Fjernvarme

Fremtiden ligger
(dybt nede) i jorden
Geotermi kommer også til at stå højt på
politikernes dagsorden i 2021. I hvert
fald hvis det står til Dansk Fjernvarme.
Det lykkedes som bekendt at få geotermi med i klimaaftalen fra i sommer.
Her blev partierne enige om, at der nu
skal ses på rammerne for geotermi.
– Det er selvfølgelig fint, at de har
aftalt, at der skal ses på rammerne. Men
politisk skal der ske meget mere end
det. Geotermi i Danmark har et kæmpe
potentiale. Hvis det skal indfries, så det
kan blive et reelt alternativ til både kul,
naturgas og biomasse i de store byer, så
kræver det en hurtig politisk afklaring,
lyder det fra Rune Moesgaard.
At energisektoren har travlt og er
utålmodig, er ingen nyhed. Men når
det haster med afklaring for geotermi,
skyldes det, at forsyningsselskaberne i
de store byer Aalborg og Aarhus inden
for ganske kort tid skal tage stilling til,
hvad der skal træde i stedet for deres
nuværende varmeforsyning.
– I Aalborg skal de have udfaset de
sidste rester kul, og i Aarhus skal de nu
tage beslutning om, hvad der skal træde
i stedet for de biomasseanlæg, de i dag
får varmen fra. Det er meget store beslutninger, som de tager på deres forbrugeres vegne, og som kræver meget tid
både at planlægge og senere hen at opføre. Derfor skal de tage stilling til deres
fremtidige varmeforsyning netop nu.

Økonomisk regulering uden
indtægtsrammer
Endelig bliver det helt store tema i 2021,
ligesom det har været det de sidste
snart mange år, en kommende økonomisk regulering af fjernvarmesektoren.
I starten af 2021 vil regeringen over
for forligskredsen fremlægge flere forskellige bud på, hvordan en kommende
regulering kan se ud. Dansk Fjernvarme
har været inddraget i det forberedende
arbejde med myndighederne, som
netop nu sidder og arbejder på, hvilke
modeller for regulering regeringen kan
gå videre med.
I 2021 vil der utvivlsomt også komme
en stor og offentlig debat om en mulig
CO2-afgift, ligesom PtX og nødvendigheden af at placere de kommende anlæg,
så fjernvarmen kan aftage de store
mængder overskydende varme, også vil
blive diskuteret.
Dog er der ifølge den politiske chef en
anden stor og afgørende knast, der endegyldigt skal høvles af. Det er udsigten
til en tung og bureaukratisk regulering
med indtægtsrammer og benchmarking,
som selskaberne blandt andet kender
fra el- og vandsektoren, og som myndighederne i en årrække har forsøgt at få
indført i fjernvarmebranchen.

Det er imidlertid en model, som den
politiske forligskreds har forkastet og
fundet uegnet for fjernvarmesektoren.
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
har for nylig over for fjernvarmesektoren bekræftet, at indtægtsrammer og
derfor også benchmark ikke er noget,
man aktuelt sidder og arbejder med.
Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.
– Billig, grøn omstilling i fjernvarmesektoren rimer ikke på bureaukrati,
indtægtsrammer og benchmark. Det
er så tæt på hinandens modsætninger,
som man nærmest kan komme. Det er
derfor overordentlig tilfredsstillende, at
departementet melder så tydeligt ud,
at man nu ikke længere arbejder på en
så bureaukratisk model, fortæller Rune
Moesgaard.
– Derfor kommer vi også til at bruge
det kommende år på at hjælpe myndighederne og ikke mindst politikerne
med at finde en model baseret på tillid
og handlefrihed til selskaberne, der
reelt giver dem mulighed for fortsat at
trække den grønne omstilling og sikre
deres forbrugere lavere priser på grøn
varme. Vi insisterer på fornuften, så det
er en kamp, vi aldrig bliver trætte af at
kæmpe, slutter Rune Moesgaard.
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Mikkel Lysgaard mil@danskfjernvarme.dk
TVIS

Bestyrelsesformand i TVIS, Lars Schmidt, borgmester i
Kolding Kommune, Jørn Pedersen og Niels Thomsen,
bestyrelsesformand for Vamdrup Fjernvarme tog den
11. november sammen det første spadestik på en ny,
8 kilometer lang fjernvarmeledning til Vamdrup.
TVIS skal fremover levere 72 % af varmen i Vamdrup.

TVIS vil være mere aktiv i den
En ny strategi og nye vedtægter skal gøre transmissionsselskabet TVIS til en mere aktiv spiller i den grønne
omstilling. Formanden vil skubbe fjernvarmen frem i en
offensiv rolle som kundernes naturlige og grønne valg.

I

dette efterår har TVIS indgået aftaler
med fjernvarmeselskaberne i både
Vamdrup, Jelling og Bredsten-Balle om
levering af grøn varme til de tre områder.
Aftalerne, der skal sikre en grønnere
fjernvarme i de nævne områder, er en
direkte udløber af selskabets nye strategi og de nye vedtægter, der skal give
TVIS en mere aktiv rolle i den grønne
omstilling. Arbejdet med ny strategi og
nye vedtægter har været nødvendigt,
fortæller formand for TVIS’ bestyrelse
Lars Schmidt.
– Vedtægterne har jo stået næsten
uforandrede, siden selskabet blev oprettet midt i 80’erne. De gamle vedtægter har klaret deres opgave; de har sikret TVIS et solidt fundament, men vi må
erkende, at de opgaver, vi står over for i
dag, har ændret sig. Det er nogle andre
krav fra ejerkommunerne, vi skal løse i
dag, forklarer Lars Schmidt og henviser
til, at alle fire ejerkommuner arbejder
med ambitiøse klimaplaner.

12
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Det gælder blandt andet strategier
og planer i forhold til verdensmål og
DK2020. Og kommunerne har en klar
forventning til, at TVIS kan varetage en
central rolle i forhold til de konkrete
udmøntninger af de grønne strategier
og mål.
Som eksempel på ændringer fremhæver bestyrelsesformanden, at
formålsparagraffen er blevet udvidet,
ligesom selskabets afregningsmodel
er blevet moderniseret. Den nye afregningsmodel giver et langt større fælles
incitament til at foretage investeringer
til gavn for fællesskabet, hvor den
gamle model havde nogle barrierer, oplyser bestyrelsesformanden.
Ændringen af TVIS’ vedtægter betyder også, at TVIS kan bidrage yderligere
til den nødvendige reduktion af CO2-udledningerne og dermed fortsætte overgangen fra biomasse til brændselsfri
fjernvarme i form af overskudsvarme,
solvarme, grøn el og geotermi.

Mere skarp fjernvarme fremover
Med de nye vedtægter har TVIS også
fået mulighed for at gå mere aktivt ind i
nye partnerskaber, der har perspektiver
til at udvide fjernvarmen.
– Det kan være Power-to-X i Trekantområdet. Men hvor ibrugtagning af nye
teknologier ligger ude på den længere
bane, har vi nogle lavthængende frugter,
der skal plukkes nu. Det er primært områder, der i dag opvarmes med gas, som
kan omstilles til fjernvarme, hvor TVIS
aktivt skal bistå ejerkommunerne og

AKTUELT

3

gode råd

ʋʋ Når man begynder helt forfra med
arbejdet omkring vedtægter og
strategier, er det vigtigt ikke at gå
for hurtigt frem.
ʋʋ Alle skal have ejerskab til processen.
ʋʋ Det er en god drivkraft, hvis der er
en fælles brændende platform og et
fælles mål.
Kilde: Formand Lars Schmidt, TVIS.

grønne omstilling
fjernvarmeselskaberne med at få fjernvarmen promoveret, siger Lars Schmidt
og fortsætter:
– I mange ældre boligområder rundt
om de større byer skal borgerne vælge
mellem fælles eller individuel opvarmning. Der skal vi være mere pågående,
så de vælger vores løsninger, og fjernvarmen ikke bliver uberettiget spillet af
banen, hvor vi er det oplagte valg, siger
han.
– Når vi bliver presset af smarte sælgere fra varmepumpeselskaber, kommer
vi hurtigt til at se lidt kedelige ud ved siden af. Vi har et rigtig godt produkt, men
vi kan godt være bedre til at få det solgt,
understreger Lars Schmidt.

Synlig og grøn varme
Ifølge formanden er TVIS allerede en
del af den grønne omstilling i Trekantområdet: En del af varmen kommer fra
overskudsvarme, og resten kommer fra
certificeret biomasse.
– Men fremover skal vi sikre, at fjernvarmen er det grønne valg for borgerne.
Og nu har TVIS med de nye vedtægter
fået mulighed for at drifte og etablere
demonstrationsanlæg med vedvarende
energikilder. Demonstrationsanlæggene skal bane vejen for den fremtidige

forsyning i området. Vores kontrakt med
Ørsted og Skærbækværket løber frem
til 2037. Men hvad skal afløse biomassen
fremover? spørger Lars Schmidt retorisk.
Bestyrelsen afsætter også tid én
gang om året til at mødes med andre
bestyrelser med det formål at blive
klogere på bestyrelsesarbejde, strategi,
kommende lovgivning, fremtidige muligheder, fremtidige udfordringer etc.
I forhold til aftalerne med Vamdrup,
Jelling og Bredsten-Balle har TVIS’ bestyrelse besluttet at investere 160 millioner
kroner i udvidelser af transmissionssystemet til de tre byer. Det medfører, at
Vamdrup Fjernvarme, Jelling Varmeværk
og Bredsten-Balle Kraftvarmeværk erstatter gas med varme fra TVIS, hvilket
reducerer den årlige CO2-udledning med
9.400 ton. Samtidig kan de sænke varmeprisen.
Derudover har TVIS også investeret
i ombygningen af Skærbækværket fra
kul til biomasse. Ombygningen og udnyttelse af overskudsvarme betyder, at
TVIS’ CO2-udledning nu ligger på 20 kg
CO2 pr. MWh varme, hvilket er 85 procent
under, hvad en MWh dansk el udledte i
2019 (135 kg CO2 pr. MWh, ref. Energinet).
Arbejdet med selskabets nye strategi og vedtægter går fire år tilbage. Og

Fakta: TVIS
ʋʋ TVIS er et samarbejde på tværs af kommunegrænser, fjernvarmeselskaber og
lokale virksomheder.
ʋʋ Siden TVIS’ etablering og idriftsættelse
i 1986 har TVIS udnyttet industriens
overskudsvarme. I dag udgør overskudsvarmen ca. 20 %, affaldsforbrænding ca. 19 %, og kraftvarme baseret på
biomasse udgør 55 %. Resten kommer
fra spildevandsanlæg og køling af
kontorbyggeri.
ʋʋ TVIS’ bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra de 4 ejerkommuner
(Middelfart, Kolding, Fredericia og
Vejle) og repræsentanter fra de største
fjernvarmeselskaber i Trekantområdet. Antallet af bestyrelsesmedlemmer
er fordelt efter de respektive kommuners varmeaftag.

formanden indrømmer, at ikke alle passager har været lige kønne.
– Men med hjælp fra en grundig proces med både ejerkommuner og fjernvarmeselskaber er resultatet endt med
at blive tilfredsstillende for alle. Vi har
fået et helt nyt perspektiv og en ny gejst
og tro på fjernvarme i Trekantområdet,
siger han.
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Direktør for Bo Normann Rasmussen,
AP Pension, byder fjernvarmen velkommen
til en ny, kollektiv pensionsaftale.
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Mikkel Lysgaard mil@danskfjernvarme.dk
AP Pension

Pensionsordning
for medlemmer af
Dansk Fjernvarme
ʋʋ Egen rammeaftale udelukkende
for medlemmer hos Dansk Fjernvarme, hvilket sikrer, at vilkår og
priser ikke belastes af andre kunder hos AP Pension.

Ny pensions
ordning
til Dansk
Fjernvarmes
medlemmer
Dansk Fjernvarme har indgået en aftale om en
pensionsordning for hele fjernvarmesektoren
med AP Pension. Vi har talt med direktøren for
AP Pension om, hvad det giver af fordele.

K

ollektivt står man stærkere. Det
er et mantra i fjernvarmebranchen, og derfor har Dansk Fjernvarme sammen med rådgiveren Deloitte
afsøgt markedet og kan nu tilbyde alle
medlemsselskaber at blive omfattet af
en attraktiv rammeaftale om pensionsordning hos AP Pension. Dansk Fjernvarme benytter selv rammeaftalen.
Kim Behnke, udviklingschef i Dansk
Fjernvarme, synes, den nye ordning er
en klar fordel for alle:
– Fjernvarmeselskaber skal kunne
tilbyde deres ansatte gode pensionsvilkår. Når selskaber tilslutter sig, er det
frivilligt, om nuværende medarbejdere

14

FJERNVARMEN · NR. 7 · DECEMBER 2020

kommer med, mens nyansættelser
automatisk vil blive omfattet. For fjernvarmesektoren er det en særlig værdi,
at AP Pension også er forbrugerejet med
overskudsdeling, siger han.
3 skarpe til AP Pension
Vi har stillet tre skarpe spørgsmål til
direktør for AP Pension Bo Normann
Rasmussen om den ny fælles ordning.
1. Dansk Fjernvarme og AP Pension har
indgået en aftale om en pensionsordning, som hele fjernvarmesektoren kan
gå med i. Hvad er styrken i sådan en
gruppeaftale for fjernvarmeselskaberne?

ʋʋ Mulighed for, at pensionsaftalen
kan gøres frivillig for nuværende
medarbejdere, men obligatorisk
for fremtidige medarbejdere. Det
sikrer, at de medarbejdere, der
ønsker at gå med i ordningen via
Dansk Fjernvarme, har mulighed
for det, uden at medarbejdere,
som måtte ønske at blive i en anden ordning, ikke blokerer for det.
ʋʋ Dækningen, der sikrer løn ved
mistet erhvervsevne, følger automatisk lønnen. Stiger du i løn, stiger din dækning, uden at du skal
afgive nye helbredsoplysninger.
ʋʋ Dækning ved dødsfald er beregnet som procent af løn. Dækningen stiger, i takt med at lønnen
stiger.
ʋʋ Kritisk sygdomsdækning for både
dig og dine børn er med. Hvis du
eller et af dine børn får en kritisk
sygdom, så udbetales en skattefri
dækning.
ʋʋ Mulighed for at spare op via 100
pct. bæredygtige investeringer
via ”AP Bæredygtig”.
ʋʋ AP Pension har et bredt udvalg af
pensionsopsparingsprodukter,
hvilket giver medarbejdere en stor
mulighed for at finde en risikoprofil, som passer dem bedst muligt.
ʋʋ Prisgaranti i to år gældende fra 1
dec. 2020.
Læs mere: Du finder informationer
på denne hjemmeside: https://
pm.deloitte.dk/danskfjernvarme.

– Der er en økonomisk styrke, fordi I har
fået gunstige vilkår, frem for hvis selskaberne skulle forhandle individuelt. Når
man handler på vegne af 375 selskaber,
får man bedre vilkår end enkeltvis. Og
så er det en fordel, at jeres behov for
produkter og servicer er blevet bearbejdet rigtig godt. På servicedelen får I et
produkt, der favner bredt. Man får for
den enkelte medarbejder simpelthen en
bedre ordning.

AKTUELT
Vi håber selvfølgelig, at flest mulige
af Dansk Fjernvarmes medlemmer knytter sig op på aftalen og får de samme fordele, som man kollektivt har forhandlet.
2. AP Pension kommer fra andelsbevægelsen ligesom fjernvarmesektoren.
Hvad betyder det for jer?
– Det betyder, at vi sørger for, at forholdene er rimelige og attraktive for
alle – både små og store. Uanset om du
kommer fra en meget stor virksomhed,
er enkeltforsikret eller pensionist, så
bliver du behandlet fair. På et tidspunkt
går I på pension, og så er det vigtigt, at I
også har nogle rimelige vilkår til den tid.
Lige nu har I en stærk forhandlingskraft, fordi I er i en fælles ordning og i
en virksomhed, men når den enkelte
person går på pension, har man ikke en
stærk forhandlingskraft. Og der er det
godt at være i AP, for så får man stadig
en fair og rimelig behandling. Og så
betaler vi også et eventuelt overskud
tilbage. Ligesom i fjernvarmen.

3. Hvordan prioriterer AP Pension at investere pensionsmidlerne?
– Vi har to overordnede hensyn: Gode
afkast og at understøtte FN’s 17 verdensmål. Vi mener, det kan gå godt
hånd i hånd. I juni 2019 var vi de første
til at oprette en bæredygtig investeringslinje, AP Bæredygtig. Den har haft
nogle fantastiske afkast. Den fond kan
Dansk Fjernvarmes medarbejdere og
medlemmer også investere i.
Som udgangspunkt vil alle nye kunder lægge 1/3 af deres penge i AP Bæredygtig. Men man kan godt bede om at
få alle sine midler i AP Bæredygtig. Det
har jeg selv.
Resten af vores investeringer prøver
vi også at flytte over i en mere bæredygtig retning. Men vi har mange midler,
der skal flyttes. Lidt mere præcis har vi
en pulje på 170 milliarder kroner, og det
tager tid at flytte så mange investeringer. Vi havde sat som delmål, at vi inden
2023 skulle nå 10 milliarder kroner i bæredygtige investeringer. Det har vi alle-

rede nået. Så vi er foran kurven. Vi tror
på, at bæredygtige investeringer typisk
også er gode og sunde virksomheder.

Hvordan melder
man sig til?
Hvis et værk ønsker at tilmelde sig
ordningen, kan man enten kontakte
Jeppe Tølløse hos Deloitte, jtoelloese@deloitte.dk, eller kundechef
Michael Mærkedahl hos AP Pension,
så sørger Deloitte eller AP Pension
for, at værket får information om
ordningen og får tilsendt tiltrædelsesaftale til både os og AP Pension.
Når tiltrædelsen er underskrevet,
bliver værkets medarbejdere tilbudt
en individuel rådgivning af en rådgiver fra AP Pension.

Trippelrør stikledninger
mindsker varmetabet med 30%
Har I også udfordringer med ledningstab på grund af
overdimensionerede stikledninger?

Ring til Jens Jespersen på
telefon 2527 3910,
hvis du vil høre mere.

Det er en win – win.
Forbrugerne er glade
og vi er glade
Vi har installeret trippelrøret flere
steder, og resultatet er tydeligt.
Forbrugerne oplever større kom
fort, og vi har mindsket lednings
tabet betragteligt.
OTTO LARSEN
Varmemester, Skærbæk Fjernvarme

Fruetoften 11 | 7000 Fredericia
Telefon 2527 3910 | 5183 6667
starpipenordic@starpipenordic.dk | www.starpipenordic.dk
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Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Jesper Voldgaard

BAG KULISSEN:

Virtuel konference
samlede
fjernvarmen

Dansk Fjernvarmes landsmøde samler hvert år hele fjern
varmesektoren. Sådan blev det på grund af corona ikke i år.
I stedet deltog omkring 500 fjernvarmefolk fra hele landet
i en virtuel konference – magasinet var med bag kulissen.

22

projektører sender et
blødt og varmt lys ned
over studiet. Lyden er
testet, og oppe under
loftet snurrer ventilatorer lydløst for
at holde temperaturen nede.
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– Et minut, meddeler en tekniker.
Vi befinder os i et tv-studie i Roskilde,
pudsigt nok få meter fra byens karakteristiske affaldsforbrænding kendt som
”Energitårnet”. I studiet sænker roen sig
bortset fra noget dæmpet radiomusik.

– 30 sek., bekendtgør en stemme bag
den enorme og næsten mørklagte teknikpult.
Nu forsvinder musikken. Alle har fundet deres pladser. Charlotte Beder, kendt
som vært på TV2 News, står scenevant
klar. Stemmen fra mørket taler en sidste
gang, inden det går løs:
– 10 sek.
Charlotte Beder kan på en skærm se,
hvornår hun er på, og der er ”hul igennem” til de mange skærme rundtom i
Danmark. 500 fjernvarmefolk fra 108

Xxxx Xxxxxx
Xxxx Xxxxxxxx

Den virtuelle konference
blev afviklet stort set som
en tv-udsendelse i et studie
med to bordopstillinger og
tre kameraer. Her er Dansk
Fjernvarmes formand, Jesper
Frost Rasmussen, i aktion.
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medlemsselskaber er klar, og det sam
me gælder en stribe folk fra ministerier,
styrelser, Forsyningstilsynet og andre
organisationer med interesse i fjern
varmebranchen.
– Velkommen – vi håber, at teknikken
spiller derude, lyder indgangsbønnen
fra dagens vært, og så er vi ellers i gang.

Afslappet koncentration
I studiet hersker en afslappet koncentration, og dæmpede stemmer leverer
præcise beskeder rundt mellem teknikerne. Mobiltelefoner er for længst
slukket eller sat på lydløs. Tre kamerafolk har fundet deres positioner, og det
samme har Charlotte Beder. En diskret
sort firkant på gulvet markerer, hvor
hun skal stå for at placere sig rigtigt i
forhold til kameravinklerne.
Dansk Fjernvarmes formand, Jesper
Frost Rasmussen, byder velkommen.
Hans tale er dog optaget tidligere på
dagen, for lige præcis på tidspunktet
for konferencens start er han indkaldt
til video-møde med statsministeren i
sin egenskab af borgmester i Esbjerg.
Den opgave klarer han fra et bag
lokale, og kort efter har han fundet vej
gennem bagscenens virvar af teknisk
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udstyr og følger nu slagets gang fra
kulissen.

Minister: Jeg vil lytte
Første indlægsholder er klima-, energiog forsyningsminister Dan Jørgensen
(S). Han er med på en direkte forbindelse fra ministeriet. Det foregår med
krydsede fingre i studiet i Roskilde, hvor
teknikerne var advaret om et muligt
ustabilt internet hos ministeriet. Og
ustabilt skulle det vise sig at være, for
undervejs fryser billedet af ministeren.
Lyden går heldigvis fortsat igennem, og
derfor kan Dan Jørgensen gennemføre
sin tale og et efterfølgende interview
med Charlotte Beder.
Studieværten spørger ministeren, om
han klart og tydeligt vil sende McKinseybureaukratiet ud på de evige jagtmarker.
Hans svar er ikke skråsikkert:
– Nej, jeg kan ikke sige det helt så
klart, men som jeg også sagde det sidste
år på jeres landsmøde i Aalborg, så er jeg
klart mere til CONCITO end McKinsey.
Det betyder selvfølgelig ikke, at sektoren
ikke skal effektiviseres, for det kan den
godt. Men det skal foregå på en ordentlig
måde og på en måde, som fremmer grøn
omstilling, fastslår Dan Jørgensen.
Han roser fjernvarmesektoren for
dens arbejde og positive indstilling til
grøn omstilling, men har også en bøn
til fjernvarmeselskaberne, nemlig at de

Positiv evaluering
Deltagerevalueringerne fra konferencen viser, at de, der så med, var
tilfredse med konferencens forløb,
og særligt valget af emner får ros.
Beklageligvis oplevede enkelte
problemer med at tilgå livestreamingen, men de fleste fik
hurtigt adgang.
Selvom evalueringen udtrykker
et savn i forhold til det ordinære
landsmøde, viser deltagernes
udtalelser stor forståelse for det
digitale format i disse coronatider.

leverer på de skridt, som regeringen med
hans ord har taget for at muliggøre den
grønne omstilling.
– Mit ønske til jer er, at I nu får alle de
grønne projekter gjort klar og sendt til
kommunerne. For der skal ske noget her
og nu. Og vi vil i regeringen gerne lytte til
jer og skabe de rette incitamenter. Men
bolden er på jeres banehalvdel, når den
grønne omstilling skal effektueres, lyder
det fra Dan Jørgensen.

Med dæmpede beskeder og stor koncentration fører teknikken den virtuelle konference
igennem programmet.
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Gæster her og der
Dermed bliver der sagt farvel til ministeren og goddag til Politikens politiske
kommentator, Kristian Madsen, som i et
par omgange er med direkte i studiet for
at analysere taler og debatter.
Nu venter en ny gæst – denne gang fra
en mere stabil internetforbindelse hos
Dansk Erhverv. Direktør Brian Mikkelsen
er igennem og taler positivt om mulighederne for, at industriens overskudsvarme

Vært Charlotte Beder og Dansk Fjernvarmes formand
Jesper Frost Rasmussen gør klar til at uddele årets
fjernvarmepris. De mulige vindere fra Hvide Sande,
Næstved og Hobro venter spændt i deres hjembyer.

AKTUELT

studiets anden del. Med til at sætte fokus
på det emne er også Sønderborg Fjernvarmes direktør, Erik Wolff, og Kirsten
Brosbøl, forhenværende miljøminister og
initiativtager til Folketingets tværpolitiske netværk om netop verdensmålene.

Prisvinder og kampagnestart

Louise Langbak Hansen fra AffaldVarme Aarhus (tv.) medvirkede i en af debatterne ved den
virtuelle konference. Her er hun fanget i samtale med vært for den virtuelle konference,
Charlotte Beder.

i endnu højere grad kan bruges af fjernvarmen. En ”lavthængende klimafrugt”,
kalder han det.
Kristian Madsen lytter fra en diskret
plads i kulissen til Brian Mikkelsen, der
interviewes af Charlotte Beder – krydret
med indspark fra den afgående Grundfos-direktør Mads Nipper, der fremover
indtager chefstolen hos Ørsted.
Da den del af programmet er forbi,
ruller kameraerne lydløst over gulvet og

indtager deres nye position, så de bedst
kan indfange den debat, der skal til at
finde sted mellem fjernvarmeselskaberne fra Silkeborg, Aalborg og Næstved.
Nu skal det handle om, hvordan flest mulige potentielle fjernvarmekunder rent
faktisk vælger fjernvarmen fremover.
Efter den debat er det tid til kamerarulletid igen, for nu skal det handle
om verdensmål, og Tina Maria Lund
Kristensen fra Fjernvarme Fyn står klar i

I løbet af konferencen har vi fået videopræsentationer af to kandidater til årets
fjernvarmepris. Nu præsenteres den
sidste, og afstemningen sættes i gang.
Konferencedeltagerne kan vælge mellem Hobro, Hvide Sande og Næstved.
Imens de taster løs på deres mobiler,
taler Dansk Fjernvarmes direktør, Kim
Mortensen, og Louise Langbak fra AffaldVarme Aarhus om betydningen af varmeplanlægning i den grønne omstilling.
Så er afstemningen slut, og imens
resultatet gøres op, skyder Kim Mortensen gang i den kampagne, der i den
kommende tid skal bredt ud og oplyse
om fjernvarme (læs mere om den på side
6-7, red.).
Nu indtager Dansk Fjernvarmes formand, Jesper Frost Rasmussen, pladsen
foran kameraet. I bedste Oscar-stil har
han medbragt en kuvert med navnet på
vinderen af Fjernvarmeprisen 2020. Efter
et træk i kuvertens snoreåbning kan
han hive et papir frem, hvorpå der står …
Hvide Sande.
Det vestjyske fjernvarmeselskab løber af sted med et flertal af stemmerne,
og live igennem kan en glad driftsleder
Martin Halkjær Kristensen takke for
æren. Det bliver omtrent de sidste ord,
inden Charlotte Beder runder af for et
arrangement, der måske nok blev født ud
af et coronaaflyst landsmøde, men som
alligevel formåede at få sit helt eget liv.

Gense konferencen
Var du deltager ved den virtuelle
konference, og har du misset et
øjeblik undervejs? Konferencen kan
ses – eller genses – online. Alle deltagere skulle gerne have modtaget
et link til den. Tag fat i Dansk Fjernvarmes sekretariat, hvis det ikke er
tilfældet.

Det kræver et teknisk setup af en vis størrelse at afvikle en professionel virtuel konference
som den, Dansk Fjernvarme havde programsat i slutningen af oktober. Konferencen blev
afviklet fra et studie i Roskilde.
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RUNDT I LANDET

Mikkel Lysgaard mil@danskfjernvarme.dk
Nils Rosenvold.

2

4

1

Nyborg vil gerne
brede fjernvarmen ud

3

I

Nyborg Forsyning & Service håber, at et syn som dette
kan komme til at møde borgerne i blandt andet Ørbæk
i de kommende år. Her skal fjernvarmen gerne nå ud.
Arkivfoto: Nils Rosenvold

2

Astrup installerer
varmepumpe

ASTRUP I Himmerland vil Astrup Kraftvarmeværk installere en varmepumpe,
der skal trække varme ud af luften og
ind i fjernvarmenettet og dermed give
grøn varme til selskabets 173 kunder.
Når varmepumpen kører, vil en standardforbruger i Astrup spare over 2.000
kroner om året.
Prisen for varmepumpen er 3,2 millioner. En opgørelse fra Dansk Fjernvarme
viser, at varmepumperne allerede kører
på 85 ud af de 400 danske fjernvarmeværker. (Nordjyske Stiftstidende)
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et projekt, der vurderes at
komme til at koste mellem 100
og 150 millioner kroner at gøre til
virkelighed, kigger Nyborg Forsyning & Service på muligheden for at
udvide fjernvarmen til fire mindre
byer i området.
– Der vil være tale om et astronomisk projekt rent økonomisk.
Det kan nok ikke gøres til meget
under 150 millioner kroner. Det afgørende er dog, om det kan hænge
sammen rent samfundsøkonomisk,
forklarer forsyningsselskabets formand, Søren Svendsen.
Nyborg Forsyning & Service får
overskudsvarme fra flere virksomheder i området og selskabet har
endda adgang til mere varme, end

Grøn fjernvarme
hjælper Sønderborg i mål

SØNDERBORG Tilbage i 2007 vedtog et
enigt byråd, at Sønderborg Kommune i
2029 skal være CO2-neutral. Kommunen
valgte selv at være frontløber, og derfor
er et af delmålene at halvere kommunens CO2-udledning.
Det mål er nu nået med 55,7 procent,
viser CO2-regnskabet for 2019.
Det er især de lokale fjernvarmeselskabers skift fra naturgas til grøn
fjernvarme, der har hjulpet til med det
positive resultat. (JydskeVestkysten)

der aktuelt er brug for. Derfor vil
selskabet gerne tilbyde fjernvarme
i Aunslev, Hjulby, Refsvindinge og
Ørbæk – en by, hvor der alene er
1.000 husstande.
Foreløbigt er forsyningsselskabet i gang med at regne, og en udvidelse kan tidligst komme på tale
omkring 2022-2023. Alligevel mener
Nyborg Forsyning & Service, at det
allerede nu er vigtigt at sende et
signal til borgerne om, at fjernvarmen kan være på vej.
En anden årsag til planerne
er en ny tilskudsordning under
Energistyrelsen, der kommer fra regeringens planer om at udfase olieog gasfyr til fordel for fjernvarme.
(Fyens Stiftstidende)

4

Datacenter opvarmer
boliger i Albertslund

ALBERTSLUND Sentias datacenter i
Smedeland har nu i fem år hvert år
leveret mellem 1.500 og 3.000 MWh i
overskudsvarme til fjernvarmenettet
i Albertslund. Det svarer til varme til
mellem 150 og 300 husstande om året.
Ifølge borgmester Steen Christiansen fra Albertslund Kommune passer
udnyttelsen af overskudsvarme fra datacenteret godt med kommunens profil,
da Albertslund var den første kommune
med grønne regnskaber i begyndelsen
af 1990’erne. (Albertslund Posten)

Spar tid og penge med
anboringssystemet fra Danfoss
Enkel
og robust løsning,
der sparer tid
og penge

Nyt anboringsværktøj
med Metabo boremaskine
Ved hjælp af anboringssystemet fra Danfoss kan man tilslutte nye
forbrugere til et eksisterende fjernvarmenet, der er i drift, uden at skulle
afbryde varmeforsyningen. Herved spares penge til nyt vand, energi
til opvarmning og behandling af vandet, og der spares tid, da vandet
forbliver i systemet.
Yderligere informationer om vores omfattende program af
kugleventiler DN 15 - DN 600 finder du på varme.danfoss.dk
Du er også velkommen til at ringe på tlf. 6991 8080.

TEMA

DANSEN MED CORONA
Coronapandemien har vist sig at sætte et langvarigt aftryk på hele verden. ”Dansen med corona”
har statsministeren døbt vores fælles hverdag, hvor restriktioner i forskellig grad skal holde
smitten under kontrol. Temaet ser på, hvordan fjernvarmen bedst klarer dansen.

– Vi får
hverdagen
til at køre
Ry Varmeværk har som alle andre fjernvarmeselskaber
været ramt af coronarestriktioner. Over tid er livet med
restriktioner dog blevet så normalt, at det minder om
en ny form for hverdag, hvor man passer godt på sig
selv og hinanden.

D

er er en tid før og en tid efter
den 11. marts i år. Før den dag
var det nemmere at klare de
dagligdags rutiner på fjernvarmeværket i Ry, end det er i dag – også
selv om værket ikke længere er ramt
af de omfattende restriktioner som i
tiden frem til påsken, hvor den landsdækkende lockdown blev lempet.
Forskellen fra dagene og ugerne
efter nedlukningen af Danmark tilbage i marts til nu er, at det er blevet
dagligdag for driftsleder Flemming
Joel Skjødt og hans fire kollegaer på
det flisfyrede værk i udkanten af Ry.
En dagligdag, hvor de ansatte
spritter hænder, holder eksterne
møder over Zoom eller ude på byg-
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gepladserne, har fyldt godt op med
reservedele på lageret for at kunne
modstå en ny nedlukning og har
aflyst alle sociale arrangementer på
værket.
– Det er bare sådan, det er. Vi får
hverdagen til at køre, og vi passer på
hinanden, konstaterer Flemming Joel
Skjødt.
– Jeg og mine medarbejdere har
været meget bevidste om, at det her er
en tid, som vi skal have overstået. Det
er ikke noget, der bare forsvinder af sig
selv. Længere er den egentlig ikke.

Overtog ny bygning 24. februar
Der er ingen tvivl om, at perioden med
den hårde nedlukning fra den 11. marts

TEMA

Kim Vejrup kve@danskfjernvarme.dk
Jesper Voldgaard

Driftsleder
Flemming Joel
Skjødt og hans
fire kollegaer på
det flisfyrede værk
i udkanten af Ry har
tilpasset hverdagen på
en række måder for at
komme bedst gennem
Coronasituationen.

FJERNVARMEN · NR. 7 · AUGUST 2020

23

TEMA

DANSEN MED CORONA

og frem til efter påsken var hård for
alle på værket. Bogholderen arbejdede
hjemmefra, mens de fire øvrige – ham
selv inkluderet – delte sig i to hold, så de
kunne arbejde i skift på værket i 14 dage
efterfulgt af 14 dage derhjemme.
Tiden var også ekstra svær, fordi
værket overtog en splinterny administrationsbygning den 24. februar, som
de begyndte at flytte ind i fra omkring
den 1. marts. Reelt var der kun papkasser i bygningen, da Mette Frederiksen
tonede frem på landsdækkende tv og
lukkede landet – inklusive Ry – ned.
– Vi nåede rent faktisk ikke at flytte
ind, inden vi alle gik hjem på grund af
coronarestriktionerne, fortæller driftslederen.
Han og de øvrige medarbejdere var
dog godt hjulpet til såvel den hårde
nedlukning som de efterfølgende restriktioner, der fortsat præger hverdagen. Ry Fjernvarme havde en detaljeret
beredskabsplan, som senere har fået
tilføjelser, der tager højde for den nuværende coronasituation.

De små detaljer
Ry Fjernvarme har været begunstiget af,
at man har tænkt innovativt på mange
områder. Det gælder for eksempel en
lille detalje som stikkontakter, der ikke
længere aktiveres ved berøring, men via
lysfølere i rummene. Det var oprindeligt

Mødebordet er adskilt af en plexiglas-plade på midten, så smitterisikoen bliver mindsket mest
muligt ved fysiske møder på Ry Varmeværk.

tænkt som et praktisk tiltag, men har
nu vist sig at være et meget fornuftigt
tiltag med corona in mente.
– Hvis man går og piller ved alle lyskontakter og andre kontakter, så hjælper man hinanden med at sprede smitte
rundt. Så derfor har vi igennem lang tid
bygget rummene om, så lyset tænder

automatisk, når man kommer ind i et
rum. Det har vi haft fra begyndelsen
her i kontorbygningen, men det har vi
så siden fået lavet rundtom på resten af
værket – eller næsten overalt, forklarer
Flemming Joel Skjødt.
Derudover har de ansatte allerede
inden coronaepidemiens hærgen haft
bærbare computere og betalt internetforbindelse i deres private husstande, så
en hjemsendelse på grund af corona sætter ikke en stopper for, at medarbejderne
kan fortsætte deres arbejde. I hvert fald
den del af arbejdet, der kan klares på en
computer.

Masser at lave
Selv om coronasmitten tydeligvis har
forandret hverdagen på Ry Varmeværk,
så er meget også ved det gamle. Flemming Joel Skjødt kan berette om masser
af aktivitet med nye tilslutninger og arbejde med renovering af ledningsnettet.
– Vi har 80 nye tilslutninger indtil nu i
år, og vi er ikke færdige endnu. Det handler om nye, byggemodnede områder,
der popper op som paddehatte rundt
om byen, og der kommer omkring 20 til
inden årets udgang, så vi når nok op på
omkring de 100 for hele 2020, fortæller
Flemming Joel Skjødt.
Fjernvarmeværket har også haft
travlt med rørlægning i to store områder
Der er skabt afstand mellem arbejdsbordene på kontoret, som varmeværket overtog kort før
coronanedlukningen i begyndelsen af marts. I dag er de ansatte retur – med bedre afstand.
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I dag er medarbejderne
på værket begyndt at
spise sammen igen.
Men der bliver taget
hensyn overalt på
arbejdspladsen, så
man holder afstand
og spritter af.

TEMA

Sådan har corona
ændret hverdagen på
Ry Varmeværk
ʋʋ Medarbejderne holder mere
afstand i dagligdagen.
ʋʋ På kontoret er der skabt mere
plads mellem arbejdsbordene, og
medarbejderne sidder nogle steder
med ryggen til hinanden i stedet
for over for hinanden.
Der er handsker, mundbind og masser af håndsprit overalt på Ry Varmeværk – men der er også
plads til lidt julestemning på trods af Coronarestriktionerne.

i forbindelse med byggemodning, og så
har der været behov for renovering af
rør rundtom på ledningsnettet.
– Alt det her er sket, sideløbende
med at vi har lukket to gamle varmeværker fra 60’erne og 70’erne. Vi har tømt
begge værker for det udstyr, som vi fortsat har kunnet bruge, og så overdraget

dem til de nye ejere, der vil bruge dem
til noget andet, fortæller Flemming Joel
Skjødt.

Vi er nødt til at være mennesker
Der har altså ikke kun været travlt med
de nye krav som følge af coronasmitten;
der har også været ret travlt med den
vanlige hverdag for et fjernvarmeværk
anno 2020. Og Flemming Joel Skjødt
føler sig selv godt rustet, hvis restriktionerne trækker ud og holder ved hen
over vinteren og et godt stykke ind i
2021.
– Vi skal hele tiden være loyale over
for hinanden og huske at snakke om
tingene. Det er OK at være trætte af tingene, men vi ved godt, at det er noget,
vi skal have overstået. Og så er det vigtigt, at der ingen fordømmelse er, siger
Flemming Joel Skjødt, der betoner det
vigtige i, at også ansatte på fjernvarmeværker forsøger at leve så normalt som
muligt.
– Jeg har for eksempel været inde til
en musikforestilling, og det skal man
have lov til. Det kan ikke nytte noget,
at vi ikke foretager os noget – vi er også
nødt til at være mennesker. Vi skal have
lov til at gå på restaurant; vi skal have
lov til at gå i biografen, og hvis man har
en gammel mor, som man skal besøge,
så skal man det.

ʋʋ På mødebordet hos driftslederen
er der opsat en gennemsigtig
plexiglasskærm, så man mindsker
smittespredning via spyt.
ʋʋ Der er håndsprit overalt i
kontorbygningen og ude på værket,
og der bliver brugt mundbind, hvis
det er nødvendigt.
ʋʋ Kontakt med eksterne – f.eks.
møder – bliver klaret via telefon
eller videomøder, ligesom møder
om f.eks. byggemodning altid
bliver klaret ude i marken – altså på
de grunde eller i de huse, hvor der
skal arbejdes. Det gælder også for
arbejder på værket.
ʋʋ Der bliver fortsat foretaget
kundebesøg, men kunderne bliver
varslet, og værket henstiller til, at
beboerne ikke er hjemme, mens
medarbejderne er i huset eller
bygningen.
ʋʋ Kontakten til såvel vognmænd, der
afleverer flis, som håndværkere,
der skal løse arbejdsopgaver på
værket, er minimeret. De kan selv
åbne porte og døre til værket via
koder, der sendes på mobil, eller
ved at medarbejderne på værket
åbner via fjernstyring.
ʋʋ Flere bestyrelsesmøder er afviklet
via video – på Ry Fjernvarme bruger
de Zoom – og alle dagsordener
og øvrige papirer er tilgængelige
for bestyrelsesmedlemmerne
elektronisk.
ʋʋ Alle sociale arrangementer
for medarbejdere og andre er
indstillet.

Ry Varmeværk har investeret i dispensere med
håndsprit, hvor man ikke behøver at røre ved dispenseren. Det sikrer mest muligt mod smittespredning.
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Lov om beredskabsplaner
er i støbeskeen
Energistyrelsen arbejder på en ny lovgivning, der betyder,
at fjernvarmeselskaber skal have beredskabsplaner. Dansk
Fjernvarme er involveret i arbejdet, der er aktualiseret af
coronaepidemien.
og det opnår vi bedst ved, at planerne
skal være så tæt på dagligdagen som
muligt, fortæller Malene Hein Nybroe,
der er kontorchef i Center for undergrund og beredskab under Energistyrelsen.

Kim Vejrup kve@danskfjernvarme.dk

C

oronaepidemien har vist, at det
er vigtigt for kritisk infrastruktur – herunder også fjernvarmeforsyningen – at der findes
beredskabsplaner, som tager højde for
situationer, der afviger markant fra dagligdagen. Derfor er der taget initiativ til,
at der fremover rent lovmæssigt bliver
stillet krav til fjernvarmeselskaber om
at udarbejde beredskabsplaner.
I dag er der ikke krav til fjernvarmeværker om, at de skal udarbejde beredskabsplaner, og arbejdet med den nye
lovgivning er endnu på det indledende
stadie. Lovgivningen vil derfor tidligst
kunne træde i kraft fra 1. januar 2022.
– Vi har ikke noget ønske om at
indføre krav, der giver en masse bureaukrati. Det vigtigste er, at tingene virker,

Dansen
med
corona
Vaccinerne er på vej,
men eksperter og myndigheder forventer, at
vi længe endnu skal
leve med forskellige
grader af restriktioner.
Sådan har forløbet kørt
indtil nu:
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Ligner krav til elselskaber
Elselskaber skal som følge af lovgivningen have beredskabsplaner, og det er
nærliggende, at de kommende krav til
fjernvarmeselskaber læner sig op ad de
regler og krav, der er gældende for elselskaberne. Malene Hein Nybroe understreger dog, at man i Energistyrelsen
er klar over, at der er forskel på de to
områder, og at det er noget af det, man
vil forsøge at tage højde for.
– Det er en udfordring, at der til forskel fra elselskaberne er rigtig mange
mindre selskaber i fjernvarmesektoren,
og derfor vil der være en kæmpe forskel

på, hvad selskaberne i fjernvarmesektoren har brug for i forhold til beredskabsplaner, siger Malene Hein Nybroe
og forklarer:
– Der er jo mange ting, der giver sig
selv rent beredskabsmæssigt, når man
er et lille værk, men som man skal skrive
ned, når man er et større selskab.

Kritisk infrastruktur
Udviklingschef Kim Behnke er på vegne
af Dansk Fjernvarme i dialog med
Energistyrelsen om den kommende lovgivning, og han peger på, at fjernvarmeselskaberne som en del af den kritiske
infrastruktur skal kunne leve op til de
krav, som samfundet stiller til andre
dele af den kritiske infrastruktur – herunder at udarbejde beredskabsplaner.
– Det moderne samfund kan ikke
fungere uden forsyning af vand og
varme. Et sygehus kan selv producere
el på nødstrømsanlæg, men forsvinder
fjernvarmen eller vandforsyningen,
går der ikke lang tid, før det går ud over
sygehusets drift. Derfor skal vi fra fjernvarmesektoren leve op til de forpligtelser, der følger med vores rolle som vital
infrastruktur, siger Kim Behnke.

RESTRIKTIONER

6. MARTS

11. MARTS

14. MARTS

18. MARTS

23. MARTS

Statsministeren
holder sit første
pressemøde. Opfordring: Udskyd
eller aflys alle arrangementer med
flere end 1.000
deltagere. Det
anbefales ikke at
give hånd og kram.

Danmark lukkes ned
i to uger. Alle offentligt ansatte, der ikke
varetager kritiske
funktioner, sendes
hjem. Skoler, dagtilbud og institutioner
lukkes. Forsamlingsforbud for flere end
100 personer.

Danmark
lukker grænserne midlertidigt som et
af de første
lande, men
det er stadig
muligt for
varetransport
at passere.

Forbud mod
at samles
mere end 10.
Storcentre,
frisører, restauranter
mv. lukker
ned.

Syvende
pressemøde
med statsministeren: Alle
tiltag forlænges til d. 13.
april.

MILD
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BEREDSKABSPLANER:
Han fortæller, at Dansk Fjernvarme
er gået ind i lovgivningsarbejdet, fordi
man vil sikre, at de kommende retningslinjer, krav og regler ikke bare er
dækkende, men også giver mening for
fjernvarmeselskaberne. Derfor er han
glad for meldingen fra Energistyrelsen
om, at det ikke skal føre til en masse
ekstra bureaukrati.
– Det er vigtigt, at fjernvarmeselskaberne får beredskabsplaner, hvis de
ikke allerede har det. Men det er også
vigtigt, at det kan fungere i hverdagen
for værkerne – og at det heller ikke belaster værkerne unødigt med rent administrative opgaver, betoner Kim Behnke.
Udviklingschefen understreger, at
Dansk Fjernvarme vil bestræbe sig på
at hjælpe medlemmerne bedst muligt,
når det i fremtiden bliver et krav, at
fjernvarmeværkerne skal udarbejde en
beredskabsplan. Han nævner, at medlemmerne kan deltage på temadage, ligesom Dansk Fjernvarme vil udarbejde
vejledninger og komme med konkrete
tilbud om hjælp til opbygning af de nye
beredskabssystemer.
– Fjernvarmeselskaberne har altid
haft en tradition for at løfte opgaverne
i fællesskab og hjælpe hinanden. Det vil
vi fortsætte med, også med beredskabsplanerne, siger Kim Behnke.

Det skal der være
styr på
Energistyrelsen arbejder på ny lovgivning, der betyder,
at fjernvarmeselskaber skal have beredskabsplaner.
Dansk Fjernvarme er involveret i arbejdet, der er
aktualiseret af Coronaepidemien.

E

n beredskabsplan består af
en række delelementer. De beredskabsplaner, elselskaberne
arbejder ud fra, bygger blandt
andet på, at selskaberne skal have lagt
planer for:
• Den interne kommunikation i
organisationen
• Ekstern kommunikation til blandt
andre kunder
• Krisestyring
• Genopretning af forsyningen
• It.
For it gælder det for eksempel, at selskaberne skal beskrive, hvilke kritiske
it-systemer der er på værkerne, hvor
hurtigt de skal kunne genoprettes (for
eksempel i tilfælde af hacking), og hvor
lang tid der må gå, inden it-systemerne
igen skal være kørende.

Der er også krav til, hvor
ofte et værk skal gennemgå
sin beredskabsplan, ligesom
Energistyrelsen sender såkaldte risiko- eller sårbarhedsanalyser ud til elselskaberne.
Disse analyser skal selskaberne
holde op mod deres beredskabsplaner for at se, om det er nødvendigt at foretage justeringer eller
ændringer.
– Selv om fjernvarmeselskaberne
ikke skal have en beredskabsplan
i dag, så opfordrer vi kraftigt til, at
fjernvarmeselskaberne udarbejder en
beredskabsplan, så der er en procedure
for at opretholde varmeforsyningen på
alle tidspunkter og under alle situationer, siger Malene Hein Nybroe, der er
kontorchef i Center for undergrund og
beredskab under Energistyrelsen.

6. APRIL

20. APRIL

7. MAJ

11. MAJ

20. MAJ

27. MAJ

15. JUNI

22. AUG.

18. SEPT.

Forbud mod store
forsamlinger gælder
til og med august,
så alle festivaler mv.
aflyses. Statsministeren præsenterer
planen for, hvordan
Danmark skal genåbne. Vuggestuer,
børnehaver og 0.-5.
klasse åbner fra d.
15. april.

Frisører,
køreskoler,
forskningslaboratorier og visse
liberale
erhverv får
lov til at
genåbne.

Professionel
idræt uden
tilskuere,
udendørs
idræts- og
foreningsliv
og visse
zoologiske
anlæg genåbner.

Forsamlingsforbuddet
på flere end
10 personer
forlænges til
8. juni.

Museer,
teatre,
biografer,
zoologiske
haver m.m.
kan åbne.

Gymnasier,
foreningsliv,
den fysiske
tilstedeværelse
i den offentlige
sektor (undtagen Region
Hovedstaden
og Region Sjælland), højskoler
m.m. genåbner.

Den danske
grænse
åbner for
visse tyske,
norske og
islandske
turister.

Krav om
mundbind
eller visir i
den kollektive trafik i
Danmark.

Stigende
smitte. Nye
tiltag mod
spredningen
af Covid-19
lanceres.
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TEMA

DANSEN MED CORONA

Gode coronaråd til
fjernvarmeværkerne
Dansk Fjernvarme giver her en række gode råd til medlemmerne, som kan hjælpe dem
igennem coronarestriktionerne.
Kim Vejrup kve@danskfjernvarme.dk

D

er har været mange henvendelser fra medlemmer
til Dansk Fjernvarme, siden
statsminister Mette Frederiksen i marts annoncerede en massiv
nedlukning af Danmark for at dæmme
op for smittespredningen af corona.
På den baggrund har Dansk Fjernvarme samlet en række råd til medlemmerne, som kan bringe dem igennem
krisen. Det er baseret på de henvendelser, som Dansk Fjernvarme har modtaget og fortsat modtager mange af fra
medlemmerne.

Generalforsamlinger
Den største udfordring ved at afholde
generalforsamling har været og er
fortsat forsamlingsforbuddet. Derfor
er opfordringen fra Dansk Fjernvarme,
at man skal forsøge at afholde sin generalforsamling, når det er muligt, og
ikke udsætte den, hvis den kan afvikles
forsvarligt i forhold til blandt andet forsamlingsforbuddet.

Restriktionerne bliver hele tiden
ændret – både positivt og negativt – og
derfor skal man afholde sine arrangementer, når det er muligt, snarere end
at udsætte dem, hvis de på nogen måde
kan afvikles.

Beredskabsplaner
Der er endnu ikke krav til fjernvarmeselskaber om, at de skal have en
beredskabsplan. Men som det fremgår
i dette tema, så varsler Energistyrelsen,
at det bliver et lovkrav fra årsskiftet
2021/2022.
Dansk Fjernvarme opfordrer kraftigt
til, at fjernvarmeselskaber, der endnu
ikke har udarbejdet en beredskabsplan,
gør det så snart som muligt. Dansk
Fjernvarme vil i det nye år tilbyde temadage og rådgivning til medlemmer
om, hvordan de kommer i gang med
arbejdet.

Udenlandsk arbejdskraft
Mange værker er afhængige af, at de
kan få eksperter fra andre lande ind
på værkerne for at reparere deres produktionsanlæg. Ud over at værkerne

Særlige nordjyske
restriktioner i
en periode.

25. SEPT.

23. OKT.

4. NOV.

5. NOV.

23. NOV.

De nye tiltag
forlænges
til d. 18.
oktober.

Udvidet krav
om mundbind. Forsamlingsloftet sænkes
fra 50 til 10
personer.

Regeringen
beslutter at
slå alle danske minkbesætninger
ned.

Lokale
restriktioner
i syv nordjyske kommuner.

Alle sær
restriktioner
i Nordjylland
ophæves.

28

FJERNVARMEN · NR. 7 · DECEMBER 2020

er afhængige af, at de udenlandske
eksperter kan komme ind i Danmark –
og ud igen – så skal eksperterne være i
besiddelse af en erklæring, der kundgør,
at deres indrejse i Danmark har et anerkendelsesværdigt formål.
Dansk Fjernvarme udfærdiger og
udsteder disse erklæringer. Arbejde,
afhentning og levering af varer er ”anerkendelsesværdige formål”. Erklæringen
skal fremvises for personalet på grænsen ved indrejse til Danmark.

Test
Der har været udfordringer med at
kunne få testet personale på fjernvarmeværkerne, men problemet ser ud til
at være blevet mindre, efter at der er
kommet flere testfaciliteter rundtom
i landet. Det er dog et godt råd, at man
måske vælger at køre længere væk for at
blive testet, hvis man for eksempel nemmere kan komme til i nabokommunen.
Det er også værd at huske på, at
arbejdsgivere nu og frem til den 1. juni
2021 kan kræve af deres ansatte, at
de tager en coronatest. Der er tale om
endnu en hastelov, der skal begrænse
smittespredningen og holde gang i virksomhederne.
Det er værd at bemærke, at arbejdsgivere kun kan stille krav om test, hvis

Kontakt os
Hvis du eller dit værk har brug for at
kontakte Dansk Fjernvarme omkring
coronasituationen, kan du enten
ringe eller skrive til:
• Birthe Boisen, juridisk konsulent,
bfb@danskfjernvarme.dk
– 76 30 88 75
• Kim Vejrup, chefkonsulent,
kve@danskfjernvarme.dk
– 24 91 60 25.

TEMA

det er sagligt begrundet i hensynet til at
begrænse spredningen af coronavirus.

Pas på jer selv – og andre
I den første måned til halvanden efter
nedlukningen den 10.-11. marts i år blev
stort set alle medarbejdere på fjernvarmeværkerne sendt på hjemmearbejde,
i det omfang det kunne lade sig gøre. I
dag er en tilsvarende opfordring gældende, og Dansk Fjernvarme opfordrer
sine medlemmer til at tage positivt
imod opfordringen, hvis det drejer sig
om ansatte, der kan udføre deres arbejdsopgaver hjemmefra.
Fjernvarmeforsyning er en såkaldt
kritisk samfundsopgave, og derfor er
det af stor vigtighed, at forsyningen
bliver opretholdt – for eksempel til
sygehuse, plejehjem og andre lignende
institutioner.
Derfor er det fjernvarmeværkernes
ansvar at sikre, at arbejdet kan udføres
trygt og med så lille smitterisiko som
muligt.
Det er også vigtigt, at medarbejdere,
der er på kundebesøg, overholder de
mest overordnede coronakrav: Hold
afstand, og brug maske eller mundbind.
Og hvis det er muligt, så aftal med kunderne, at de ikke er hjemme, mens der
bliver arbejdet med fjernvarmen inde i
deres bolig.

Find råd og vejledning hos Dansk
Fjernvarme
Dansk Fjernvarme har samlet masser
af gode råd og vejledning omkring de
coronarestriktioner, som særligt er gældende for fjernvarmeselskaber. De kan
findes på Dansk Fjernvarmes hjemmeside – https://www.danskfjernvarme.
dk/nyheder/corona-og-fjernvarmen.
Siden bliver løbende opdateret med
nyeste viden og informationer fra myndighederne.
Derudover er Dansk Fjernvarme
bindeled til myndighederne, så informationer fra myndighederne til fjernvarmeselskaberne kommer ud til alle medlemmer – ligesom Dansk Fjernvarme
løbende er i kontakt med myndigheder
for at videregive viden og forespørgsler
fra fjernvarmeværkerne.

Hvordan har corona
påvirket jeres
fjernvarmeværk?
Skanderborg-Hørning Fjernvarme – direktør Peter Jensen

V

i har skilt vores tre afdelinger – distribution, produktion og administration – ad, så vi ikke ser hinanden i det daglige og holder smitten inden for afdelingerne. Det kan vi, blandt andet fordi bygningen er delt op. Vi har gjort det siden marts, og selv om det ikke fremmer
samarbejdet, så fungerer det, og vi kan fortsætte med det.
Corona har ikke påvirket vores arbejde – arbejdsmængden er uændret, og vi når de opgaver rent fjernvarmemæssigt, som vi skal. Vi havde
en kort periode uden kundebesøg, men det er vi i gang med igen.
Vi har indgået aftaler med naboværker om at kunne træde til, hvis der er
sygdom. Men det har ingen af os haft brug for indtil nu.
Der har ingen smittetilfælde været endnu. Der er omkring 20 medarbejdere.

Hornbæk Fjernvarme – daglig leder René Blumensaadt

I

foråret arbejdede vi alle hjemmefra, i det omfang det kunne lade sig
gøre, og efterfølgende mødte vi ind på arbejde igen. Det holdt frem
til den anden bølge, hvor vi har valgt, at jeg og vores ledningsmester
arbejder på hvert vores kontor. Kontorassistenten og jeg deler kontor,
så hun arbejder hjemme, mens jeg er på kontoret.
Det har ikke påvirket det arbejde, som vi skal udføre. Men værket
er lukket af, så det kun er besøgende med et vigtigt ærinde, der får adgang. Vi afvikler stadig kundebesøg, men vi har maske eller mundbind på
og holder mindst to meters afstand.
Vi opdaterer hele tiden vores interne retningslinjer – jeg tror, at vi er på
version syv eller otte nu. Men det er også vigtigt.
Der har endnu ingen smittetilfælde været hos ansatte. Der er tre medarbejdere.

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning – forsyningsleder Søren Abild Laursen

V

i er et kommunalt selskab, så vi skal følge de kommunale regler, og det har
betydet, at vi alle umiddelbart er sendt hjem, hvis det ikke påvirker
vores arbejdsindsats. Og da vi er et distributionsselskab uden egen
produktion, kan vi styre nettet hjemmefra. Det gør vi på vores weekendvagter, og det har vi så også gjort siden marts på hverdagene.
Vi kommunikerer med hinanden via e-mail og videomøder, og det
fungerer faktisk forbløffende godt. Vi har dog på det seneste valgt at
mødes én gang om ugen for at få sparring med hinanden. Der er nogle
ting, som fungerer bedst ved fysiske møder.
Vi har mange boligselskaber som kunder, så vores fysiske kundekontakt er i forvejen begrænset, så det har ikke været svært at fastholde kundekontakten.
Der har ikke været smitte blandt de ansatte. Der er fem medarbejdere.

FJERNVARMEN · NR. 7 · DECEMBER 2020

29

Er din forsyning
gearet til fremtiden?

Fjervarmebranchen befinder sig i centrum af en national
energipolitik, der er omskiftelig og påvirkes af den globale,
grønne dagsorden. I Verdo står vi klar til at rådgive og hjælpe dig
med at fremtidssikre dit fjernvarmeværk.
Lad os dække dit energibehov
Energianlæg og teknologi – elektrificering, biomasse og
sol. Udnyt eksempelvis energitilskud til varmepumper.
Biobrændsel − bæredygtighed, stor knowhow, sikker
levering – din garanti for det rette brændsel.
Energirådgivning – lad os sikre optimal udnyttelse af
dine ressourcer og økonomi.
Kundeadministration og afregning – lad os tage os
af administrationssbyrden, så kan du fokusere på dit
fjernvarmeværk.

+45 7010 0234 - verdo.com/energy

Få
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i
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vor er vi?
Naturama er et statsanerkendt, naturhistorisk museum. Museet er centralt beliggende
i Svendborg og rummer en treetagers
naturiscenesat, moderne udstilling
af udstoppede, konserverede og levende dyr med vægt på nordiske dyr.
Museets mission er at inspirere til bevarelse af naturen gennem oplevelse,
fascination og forståelse. Naturama
forventer cirka 70.000 gæster i 2020,
derudover har et større antal skolebørn gratis adgang.

H

Joel Goodstein fjernvarmen@danskfjernvarme.dk
NATURAMA

NATURAMA, SVENDBORG

er der fjernvarme

Også her

Naturama består af to bygninger: en
bygning fra 1935, som oprindelig rummede Svendborg Zoologiske Museum,
der i 2005 blev til Naturama ved udvidelse med ny bygning. I den forbindelse blev der indlagt fjernvarme til
den nye bygning. Den ældste bygning
er tilsluttet fjernvarmen i 1993.

Hvordan fungerer varmesystemet?

Der er separate stikledninger ind til
hver af museets to bygninger, som
omfatter i alt 4.200 kvadratmeter,
heraf 700 i gammel bygning. Der er
varmevekslere til eget system, og varmen fordeles med både radiatorer og
ventilation. CTS anvendes til den dag-

Hvor længe har Naturama haft
fjernvarme?

lige varme- og ventilationsregulering.
I administrationsområder er der mulighed for selv at regulere på varmen
med radiatorer.

Cirka 215 MWh årligt.

Hvor meget varme bruger
Naturama?

Svendborg Fjernvarme.

Hvem leverer varmen?

Af hensyn til de udstoppede dyr skal
der være en stabil temperatur, og
luftfugtigheden skal optimalt ligge
på mellem 55 og 65 procent. Dette
styres ved hjælp af CTS, der måler
temperatur, luftfugtighed og CO2. Når
CO2-niveauet bliver for højt (på grund
af mange gæster), kan ventilationen
øges. På særligt varme sommerdage

Største udfordring ved varme?

Billig og stabil varmeforsyning, som
ikke kræver særlige ressourcer i den
daglige drift.

Fordelen ved fjernvarme?

Varmeforsyningen tjener to formål:
at skabe de bedst mulige betingelser
for de udstillede museumsgenstande,
primært udstoppede dyr, og at skabe
et behageligt indeklima for besøgende
og medarbejdere.

Hvilken særlig betydning har varme
netop her?

bruges nogle gange naturlig ventilation ved at åbne døre og vinduer,
men ellers skal man undgå, at sollys
forstyrrer museets egen lyssætning af
museumsgenstandene.

Kilder: Mads Dirckinck-Holmfeld, kommunikationsleder,
og Kim Søgaard Jensen, tekniker, Naturama.

Naturama står over for en ud- og ombygning. Cafeen flyttes til et nyt område mellem den gamle og nye museumsbygning.
I den forbindelse nedlægges en glasgang
mellem de to bygninger. Trods radiatorer
udgjorde glasgangen en kuldebro, som
forhindrede, at den blev en integreret del
af museets opholdsområder.
Som led i nybyggeriet etableres nye varmerør inden i udtagelige plastrør, hvilket
gør det muligt at reparere eller udskifte
varmeinstallationerne uden at skulle
grave ned gennem cafeens gulv. Herudover
etableres nye magasiner til museumsgenstande. Magasinerne opføres uden
varmeforsyning, men isolering holder dem
frostfri året rundt.
Naturama tilstræber løbende energibesparelser: blandt andet ved at installere
LED-belysning, bedre isolering af den ældre
museumsbygning og ved at køle museet
om natten med udeluft for at spare energi
på kølekompressorerne i dagtimerne.

Bonusinformation:

NY VIDEN

Teknisk konsulent Mette Louise Wätzold Bjørnlund, Dansk Fjernvarme mbj@danskfjernvarme.dk

ENERGISPAREORDNINGEN:

Målstregen
er i sigte
Nu er det snart slut med energispareordningen – men hvordan kommer
fjernvarmebranchen helt i mål? Vi giver her et overblik over opgaver og
tidsfrister i slutspurten, så vi kan få ordningen godt afsluttet.
Energispareordningen har været
en del af Danmarks energispareforpligtelse over for EU, men fra 2021
erstattes den af forskellige puljer på
finansloven, blandt andet fjernvarmepuljen.
Selvom ordningen altså udløber
ved årsskiftet, er der en række opgaver
tilbage, som skal afslutte arbejdet – og
dem følger der et overblik over her.

OM FORFATTEREN

METTE BJØRNLUND
er teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme, hvor hun
i afdelingen Rådgivning og Formidling især arbejder med energispareområdet. Hun er desuden
tovholder på Dansk Fjernvarmes F&U-Konto.

ENERGIBESPARELSER Når året slutter,
udløber også den politiske aftale, som
brancherne fjernvarme, el, gas og olie
i sin tid indgik med klima- og energiministeren om forpligtelser til at
levere energibesparelser. I daglig tale
bedre kendt som ”Energispareord
ningen”.

Helt i mål
Energibesparelser opnået i 2020 indberettes ved den sidste indberetning
i foråret 2021. Indberetningen vil
foregå, som den plejer, nemlig i perioden medio januar og frem til deadline
den 15. marts 2021.
Fjernvarmen har forpligtet sig
samlet som branche – gældende for
dem, som fortsat er med i Energispareordningen. Det betyder dog naturligvis stadigvæk, at det er afgørende,
at hvert selskab leverer som forventet.
Derfor er det vigtigt, at fjernvarmeselskaberne for det første er klar over

deres eget eksakte sparemål for 2020,
men også om selskabet har oparbejdet
underskud eller overskud i tidligere
år. Er der det, skal man tage højde for
det, så underskud dækkes, mens overskud modregnes.
Uanset om man indberetter via
www.fjernvarmeindberetning.dk eller DFF-EDB’s forbrugerprogram FOF,
kan man på førstnævnte link se selskabets aktuelle sparemål og en status
efter indberetningen for 2019. Login
er nødvendigt. Mangler man det, kan
man få det oplyst ved henvendelse til
Dansk Fjernvarmes sekretariat.
Ved indberetningen i marts er det
sidste chance for at ramme plet. Det
kan være vanskeligt i praksis at realisere præcis den krævede mængde
energibesparelser, og derfor anses en
målopfyldelse på mellem -5 % og +10
% som værende inden for skiven, jf.
Energispareaftalen pkt. 4.8.
Vær opmærksom på, at det er
problematisk at indberette både for
få energibesparelser og for mange.

Energispareordningens afslutning
31. DECEMBER 2020

31. DECEMBER 2020

Energispareordningen
ophører.

Køb og salg af energibesparelser
skal være afsluttet.
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31. DECEMBER 2020

15. MARTS 2021

Alle energibesparelser
skal være realiseret.

Kvalitetskontrol skal være
udført.
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Indberetter man mere, end hvad der
svarer til en overdækning på +10 %,
kan omkostninger til overskydende
energibesparelser nemlig ikke opkræves hos forbrugerne.

Vigtige frister
Ved denne artikel findes en tidslinje,
der viser de vigtige datoer, man som
fjernvarmeselskab bør huske i forbindelse med energispareordningens
afslutning.
Først og fremmest skal alle energispareprojekter være realiseret
senest med udgangen af 2020. Det
lykkedes desværre ikke at opnå en
fristforlængelse for projekter, som er
ramt af forsinkelse som følge af coronavirus. Det kunne der ikke opnås
enighed om mellem Energispareaftalens parter, fordi Dansk Energi modsatte sig det.
Dernæst er det vigtigt, at også køb
og salg af energibesparelser er gennemført senest den 31. december
2020. Tidligere har det været muligt
at købe og sælge energibesparelser
i perioden fra 1. januar og frem til
indberetningstidspunktet, men det er
altså ikke tilladt ved ordningens ophør. Her er der en skarp bagkant ved
årsskiftet. Efter indberetning følger
kvalitetskontrol, audit og samkøring.
Alle skal indberette
Indberetning af de sidste energibesparelser gældende for 2020 sker altså
fra medio januar og frem til 15. marts
2021.
Det er værd at bemærke, at alle skal
indberette, også selvom man allerede
er dækket ind af tidligere års indberetninger. I det tilfælde indberettes 0
kWh. Har man afgørelser, der betyder
korrektioner for tidligere år, skal de

indberettes. Det gælder også, selvom
eventuelle klagesager endnu ikke er
afgjort.
Samtidig indberettes omkostninger
til energisparearbejdet, for eksempel
gebyrer til myndighederne og Dansk
Fjernvarme, som er betalt, uanset om
der er energibesparelser eller ej. Er
der ingen kWh i indberetningen, skal
man naturligvis ikke udføre kvalitetskontrol, audit og samkøring.
Som forberedelse forud for indberetningen lægger Dansk Fjernvarmes sekretariat i januar et opdateret
indberetningsskema i Excel i værktøjskassen for energibesparelser på
vores hjemmeside sammen med øvrig
relevant information til brug for indberetningen.
Vi anbefaler som altid, at Excelskemaet udfyldes inden indberetning.
Det har nemlig et indbygget tjek af,
om der er overensstemmelse mellem
de forskellige felter.

3-trinsraketten: De sidste opgaver
Arbejdet med energibesparelser indeholder, som mange har erfaret, mere
end blot at udbetale tilskud til en slutkunde eller iværksætte energibesparende tiltag på fjernvarmeværket.
Resultaterne af energisparearbejdet
skal afrapporteres, og ud over indberetning i foråret er der tre centrale
elementer
ʋʋ Kvalitetskontrol
ʋʋ Audit
ʋʋ Samkøring.
Kvalitetskontrol
Forud for indberetningen skal man
én gang årligt anvende sit kvalitetssikringssystem til at gennemføre en
kvalitetskontrol på en given stikprøve
af de energisparesager, der skal ind-

15. MARTS 2021

1. JUNI 2021

Sidste frist for indberetning
af energibesparelser 2020.

Audit skal være
udført.

berettes. Kvalitetssikringssystemet
er beskrivelsen af, hvordan man i det
daglige arbejde sikrer, at energibesparelserne lever op til gældende krav.
Bemærk, at kvalitetssikringssystemet,
jf. energisparebekendtgørelsen, også
skal indeholde en beskrivelse af dokumentation, opgørelse og indberetning af omkostninger. Et kvalitetssikringssystem kan eventuelt drives af
en aktør, der også varetager selskabets
energispareforpligtelse.
Audit
Dernæst skal der foretages en audit af
kvalitetssikringssystemet. Audit skal
sikre, at kvalitetssikringssystemet fungerer, og at det rent faktisk anvendes.
Kvalitetskontrol og audit skal dog
kun gennemføres i de år, hvor man
indberetter energibesparelser. Hver
anden gang kan kvalitetskontrol og
audit foretages internt, mens det hver
anden gang skal foretages af en uafhængig tredjepart.
På tidslinjen ses, at kvalitetskontrollen skal være udført, inden energibesparelserne indberettes, mens audit
kan udarbejdes helt frem til afrapportering af resultaterne af kvalitetskontrol og audit til Dansk Fjernvarme den
1. juni 2021.
Samkøring
Den sidste proces, en energibesparelse skal igennem, er kontrol for dobbeltindberetning, dvs. en sikring af, at
den samme energibesparelse ikke er
indberettet flere gange.
Det sker ved en samkøring af alle
årets indberettede energibesparelser
på tværs af brancherne. Her indsendes en Excel-liste med årets sager til
den eksterne part, samarbejdsorganerne udpeger. Det har i tidligere år

31. MARTS 2021

1. JUNI 2021

Sagsskemaer til samkøring
skal være indsendt.

Resultater af kvalitetskontrol
og audit skal være indsendt.
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været COWI, og vi melder naturligvis
ud, så snart årets samarbejdspartner
er valgt.
Da der leveres identifikationsdata
til den part, der skal samkøre energisparesagerne, skal der indgås en databehandleraftale. Dansk Fjernvarme
vil igen i år tilbyde, at der indgås en
samlet databehandleraftale på vegne
af medlemmerne, som blot skal sørge
for at afgive fuldmagt til Dansk Fjernvarme til at indgå den nødvendige
aftale med databehandleren.

Myndighedernes afsluttende
kontroller
Energistyrelsen og Forsyningstilsynet
har hver især udarbejdet en plan for,
hvordan de afsluttende kontroller skal
forløbe. Planerne findes på deres respektive hjemmesider.
Energistyrelsens udmelding er,
at man forventer, at kontroller kan
afsluttes inden udgangen af 2021. Forsyningstilsynet forventer at fortsætte
sine kontroller, især af markedsmæssighed af handler med energibesparelser, indtil midten af 2022.
Energistyrelsen vil, ud over sædvanlige kontroller, have fokus på,
hvorvidt selskaberne har indberettet
korrektioner som følge af Energistyrelsens afgørelser for tidligere år. Vær
opmærksom på, at påbud om korrektion også er gældende, selvom afgørelsen er påklaget. Det gælder, indtil
der foreligger en endelig afgørelse, der
eventuelt måtte give medhold.
Energistyrelsen har på sin tilsynsplan oplyst, at man ikke vil kræve
audit for 2020, fordi audit i sin natur
er fremadskuende. Forsyningstilsynet
vil derimod fastholde kravet om audit
for så vidt angår kvalitetssikringssystemets processer for håndtering af
omkostninger, jf. energisparebekendtgørelsens krav. Dansk Fjernvarmes
sekretariat har bedt Energistyrelsen
afklare den praktiske afrapportering af
audit for 2020 med Forsyningstilsynet.
Energispareordningen
set i bakspejlet
Energispareordningen har i sin levetid undergået flere revisioner. Det
har betydet en øget kompleksitet, som
også afspejles, i at den seneste ener-
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gispareaftale fylder mere end 80 sider
plus bilag.
Det har medført øgede dokumentationskrav og til en vis grad også øget
frustration, men det har også været
klart, at der var behov for skærpet kontrol og strammere regler på baggrund
af Rigsrevisionens kritik af ordningen.
Det er Dansk Fjernvarmes klare
opfattelse, at fjernvarmen som helhed
har leveret solide og veldokumenterede energibesparelser. Ikke mindst
i form af nye anlæg og ledningsoptimeringer, da det i den seneste aftale
fra 2016 blev forhandlet på plads, at
energibesparelser i egne produktionsanlæg, eksempelvis solvarme, tæller med. Nu mangler blot den sidste
runde, før vi kan få sat de sidste flueben og vise, at fjernvarmen både kan
og vil leve op til frivillige brancheaftaler frem for rigide regelsæt.

Farvel og goddag
Med Energispareordningens udløb
forsvinder net- og distributionsselskabernes forpligtelser til realisering af
energibesparelser, men der er selvfølgelig fortsat masser af opgaver at tage
fat på.
Ved årsskiftet forventes den nye
fjernvarmepulje at træde i kraft som
en af de sidste i rækken af nye tilskudspuljer på finansloven. Fjernvarmepuljen giver mulighed for tilskud
til udrulning af fjernvarme i områder,
der konverteres fra gas eller olie.
Det er fjernvarmeværkerne, der
skal ansøge om tilskuddet, mens private boligejere kan søge om tilskud til
energirenoveringer i boligpuljen, dog
ikke til konvertering til fjernvarme.
Desværre er forventningen, at der for
nuværende ikke er midler nok i fjernvarmepuljen til alle de konverteringer, vi ønsker os, så der skal også tages
andre midler i brug i konkurrencen
om kunderne.
Fremtidige kunder, der bor i eksisterende fjernvarmeområder, kommer
til at kigge langt efter tilskudsmuligheder til konvertering til fjernvarme
fra årsskiftet, hvor det bortfalder med
den gamle energispareordning. Det
samme gør sig nu også gældende for
kunder, der ønsker at konvertere til
individuel varmepumpe. Her er heller

ikke tilskud inden for fjernvarmeområder.
Samtidig forsvinder også de hidtidige tilskudsmuligheder til etablering
af varmepumper og solvarme i fjernvarmen og til ledningsoptimeringer,
som var forhandlet ind i den gamle
aftale.
Fjernvarmen får altså kun begrænset adgang til de nye tilskudspuljer,
men får med Energispareordningens
afslutning løftet en betydelig økonomisk og administrativ byrde af
skuldrene.
Nu er tiden inde til at puste liv
i fortællingen om grøn varme (læs
mere side 6-7, red.), og hvorfor fjernvarmen – tilskudsordninger eller ej
– er det klimabevidste og komfortable
valg for endnu flere danskere.

Hvornår er et
projekt realiseret?
Energispareprojekter skal stå færdige senest 31. december 2020. Men
hvornår anses et anlægsprojekt for
færdigt nok, til at energibesparelserne kan tælle med?
Energistyrelsen beskriver følgende i sin ”FAQ”:
”Realisering af en energibesparelse skal være afsluttet senest den
31. december 2020. Det betyder, at
selve installationsarbejdet skal være
færdiggjort og det tekniske anlæg
være i drift. Det skal dokumenteres,
at projektet er realiseret i 2020.
Det er ikke et krav, at eventuel indkøring/afprøvning/test er afsluttet,
eller at driften er oppe på den fulde
kapacitet den 31. december 2020,
ligesom der kan foretages mindre
tekniske justeringer af anlægget
efterfølgende. Dokumentationen af
energibesparelsen, herunder målinger, afprøvninger, beregninger m.m.,
kan derfor foretages efter den 31.
december 2020 og frem til indberetningen af besparelsen”.
Kilde: Energistyrelsens hjemmeside,
www.ens.dk.

Konsulent Emil Bøilerehauge, Dansk Fjernvarme emb@danskfjernvarme.dk
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Nu kan du få hjælp til
fjernvarmedeklaration
Fremover skal der udarbejdes såkaldte ”fjernvarmedeklarationer”. Dansk
Fjernvarme vil tilbyde hjælp til beregning og udarbejdelse af deklarationerne.

OM FORFATTEREN

EMIL BØILEREHAUGE
har en baggrund som energiteknolog, og han
har siden januar 2018 arbejdet for Dansk Fjernvarme, primært med energispareordningen og
med opgaver i DFH.

DEKLARATIONER Fjernvarmeselskaberne skal fremover oplyse kunderne
om sammensætningen af brændsler
mv. mindst én gang årligt ved udsendelse af forbrugsopgørelser som årsopgørelser eller flytteopgørelser.
Dansk Fjernvarme har igangsat
et arbejde med at kunne tilbyde alle
fjernvarmeselskaber hjælp til beregning og udarbejdelse af fjernvarmedeklarationen i et fast format og med anvendelse af fælles beregningsmetoder.
I en nyligt afholdt spørgeskemaundersøgelse har et stort flertal svaret,
at de ønsker hjælp med den nye fjernvarmedeklaration. Derfor tilbydes alle
en aftale. Aftalen for hele perioden til
udgang af 2021 koster 10.000 kr. for
selskaber med over 200 TJ varmelevering og 5.000 kr. for selskaber med
under 200 TJ varmelevering. Selskaber med forskudt regnskabsår vil som
minimum modtage 2 fjernvarmedeklarationer.

Fjernvarmedeklarationer frem
til udgangen af 2021
Aftalen betyder, at fjernvarmeselskabet modtager mindst to fjernvarmedeklarationer for eget selskab i løbet af
2020 og 2021. Den første er beregnet
ud fra indberetning af brændselsforbruget for 2019. Den anden deklaration vil blive leveret, når indberetninger af brændselsforbrug for 2020
er afsluttet. Fjernvarmeselskabet kan
dog senere bede om at få leveret flere
opdaterede fjernvarmedeklarationer,
hvis der sker væsentlige ændringer
af fjernvarmeproduktionen, for eksempel i form af et nyt varmepumpe
anlæg. Leverancen består af en PDF
af fjernvarmedeklarationen, der
eksempelvis kan lægges på selskabets
hjemmeside, og data i en tabel til brug
i faktureringssystemet.
Nye krav om deklaration af
fjernvarme
Kravet om disse deklarationer tager
afsæt i EU-direktiver, som i Danmark
er omsat til bekendtgørelsen BEK nr.
1506 af 23/10/2020 kaldet ”Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser
over for slutkunder og slutbrugere om
energiforbrug og fakturering mv.”.
Det er problematisk, at de nye
regler allerede er trådt i kraft den 25.
oktober 2020 uden tid til at opbygge
de nødvendige beregningssystemer.
Fjernvarmeselskaber skal nu levere
oplysning om sammensætningen af
brændsler mv. til kunderne mindst
én gang årligt sammen med årsopgørelsen og ved øvrige afregninger af
faktisk forbrug, f.eks. flytteopgørelser.
Der skal også være adgang til oplysning om andel vedvarende energi.
Desuden skal selskaber med over
20 MW effekt også oplyse om drivhus

gasemissioner – en miljøopgørelse for
fjernvarmen.

Tre elementer
Dansk Fjernvarmes fjernvarmedeklaration kommer derfor til at bestå af tre
elementer:
1. Brændselssammensætning
2. Andel vedvarende energi
3. Miljøopgørelse.
Af hensyn til fjernvarmekunderne –
ikke mindst virksomheder – har vi
besluttet, at alle fjernvarmedeklarationer vil indeholde alle tre elementer.
Virksomheder, der skal udarbejde
grønne regnskaber, har nemlig behov
for miljøopgørelsen, og det vil alle
fjernvarmeværker kunne levere med
den nye fjernvarmedeklaration.
Bekendtgørelsen stiller krav om,
at brændselssammensætningen skal
indarbejdes i fakturaen. Det vil for
alle, der benytter DFF-EDB, betyde, at
der sker en automatisk indarbejdning
fra Dansk Fjernvarmes fjernvarmedeklaration. For selskaber med andre
eller egne faktureringssystemer skal
dette også forberedes. Til hurtig opfyldelse af reglerne kan man starte med
at lægge fjernvarmedeklarationen
frem på selskabets hjemmeside.
Udgangspunktet for beregningerne
er som nævnt selskabernes allerede
indberettede data for brændsler fra
2019 til Dansk Fjernvarme. En aftale
med Dansk Fjernvarme om levering
af fjernvarmedeklaration vil gælde
for 2020 og 2021 og udløber af sig selv
31. december 2021. I løbet af 2021 er
planen, at ”Nyt DFH” udsender tilbud
om en fast aftale gældende fra 2022.
Kontakt Emil Bøilerehauge på
emb@danskfjernvarme.dk for yderligere oplysninger eller indgåelse af
aftale om beregning og levering af
fjernvarmedeklarationen.
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GEA Grasso varmepumper med
stempelkompressorer
De seneste år har GEA haft fokus på udvikling af klimarigtige løsninger til Fjernvarmeværker. GEA Refrigeration Technologies producerer effektive industrielle
kompressorer og fabriksbyggede varmepumper til brug i industrien og fjernvarmen.
Alle vores kompressorer og varmepumper bliver produceret i

som kan leveres fra dag-til-dag. Dette foregår i tæt samarbejde

Europa. GEA har produceret stempelkompressorer i Den Bosch

med vores europæiske fabrikker.

i Holland siden 1913, og skruekompressorer i Berlin i Tyskland
siden 1967. Vi er 18.000 medarbejdere i GEA Group globalt, og

Vi bistår gerne varmeværker og deres rådgivere med at udarbej-

heraf ca 2.700 ansatte i Refrigeration Technologies.

de løsningsforslag og beregninger.

Vores aktiviteter i Danmark består primært af komponentsalg til

De fleste af vores produkter kan også beregnes i vores program

installatører, samt opstart/service support og salg af reservedele,

RT-Select som kan downloades på GEA’s hjemmeside.
Kontakt Jens Hansen eller Henrik Winther for yderligere information på telefon 70 15 22 00, eller på RT.Nordic@gea.com.

1 GEA Grasso stempelkompressorer
Der er 21 modeller af stempelkompressorer, som består af 3 serier: GEA Grasso
1

V-kompressorer som passer til energioptagere og GEA Grasso VHP og 5HP kompressorer, som er varmepumpekompressorer til hhv. 72°C og 82°C.

2 GEA Grasso varmepumper 5HP
GEA Grasso 5HP kompressorer anvendes til varmepumper i kapacitetsområdet 200 – 1000 kW. Kompressoren

2

er godkendt til 50 bar og kan levere fremløbstemperaturer op til 82°C. GEA Grasso 5HP kompressorerne indgår
typisk i kundetilpassede varmepumpeaggregater.
Varmepumperne kan leveres fabriksfremstillede eller i
forbindelse med pladsbyggede anlæg.

3 GEA RedGenium
RedGenium er en kompakt varmepumpe, som kan
levere varme op til ca. 72°C. RedGenium serien har
3

lave ammoniakfyldninger og effektive stempelkompressorer. Denne serie er karakteriseret ved høj energieffektivitet.

4 Blu-Red Fusion varmepumpe
Blu-Red Fusion varmepumpen er en ny 2-trins varmepumpe udviklet på
grundlag af kendte GEA produkter. Den kolde side er baseret på BluGenium koldvandsaggregater og på den varme side er der anvendt RedGenium
varmepumper. Varmekapaciteten er op til 2400 kW og fremløbstemperaturen er max. +70°C (Max. +80°C med skruekompressor). Varmen kan
hentes fra en varmekilde ned til -15°C. Blu-Red Fusion leveres fabrikstestet
og klar til drift.

5 GEA Omni Control Panel
GEA Omni er en intuitiv styring, som bruges på alle GEA Grasso
produkter. Omni er bygget op omkring en industriel PC og
5

tilbyder derfor meget nemme forbindelser til andre systemer.
Omni kan bla. bruge Ethernet til kommunikation og styres/
overvåges via almindelige PC-programmer, som frit kan downloades. Ligeledes kan alt dokumentation lagres på enheden og for
GEA produkter er vedligeholdelseslister og service rapporter direkte
tilgængelige. Standardfunktioner på GEA Omni bliver jævnligt
opdateret og kan frit downloades.

4
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Asger Listoft Løngreen, all@lesystemer.dk.

Ny drejebog skaber
klarhed omkring bioolie
Et projekt støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-Konto
er resulteret i en drejebog om bioolie. Et brændsel,
som kan anvendes på spids- og reservelastcentraler.

OM FORFATTEREN

ASGER LISTOFT LØNGREEN
er ingeniør og stifter af firmaet Løngreen
Energisystemer ApS. Asger Listoft Løngreen har
indgående viden om termodynamik og arbejder
med designbasis, projektering, myndighedsbehandling og idriftsættelse af en bred vifte af
energisystemer.

BIOOLIE Overordnet hersker der begrebsforvirring omkring bioolien til
spids- og reservelast.
Der er også stor spredning på
fjernvarmeværkernes erfaringer med
brugen af bioolie, og det kan ved første øjekast give anledning til støj og
forvirring.
Disse forhold er baggrunden for,
at der har været et behov for at belyse
bioolien nærmere, og det er sket i
et projekt støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-Konto. I projektet har de
samlede erfaringer fra en tilknyttet
projektgruppe været uundværlige for
tilblivelsen af drejebogen, der nu ligger klar, og som kan findes på Dansk
Fjernvarmes hjemmeside.
Projektdeltagerne består af både
fjernvarmeselskaber, som har stoppet

Visualisering af en typisk kedel til spids- og reservelast med rotationsbrænder.
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brugen af konventionel bioolie, og andre selskaber, som med succes fortsat
bruger den konventionelle bioolie.
Drejebogen henvender sig til fjernvarmeselskaber, som overvejer at
bruge bioolie til CO2-neutral spidsog reservelast.

Tre grupper bioolie
I drejebogen opdeles bioolien i
følgende grupper:
1. Konventionel bioolie
2. HVO-biodiesel
3. Flydende biomasse
Konventionel bioolie har været anvendt i over 30 år og er karakteriseret
ved at være en ikkestandardiseret affaldsolie, som er pålagt et minimum
af afgifter.
HVO står for ”hydrotreated vege
table oils” og kan betragtes som biodiesel udviklet til transportsektoren.
Det er et såkaldt ”drop in fuel” på
linje med fossil benzin og diesel. HVO
er belagt med afgifter og har derfor
ikke fundet samme anvendelse som
den konventionelle bioolie, der er et
økonomisk optimeret brændsel.
Flydende biomasse er kort beskrevet i drejebogen, da det på nuværende
tidspunkt er et produkt under udvikling, og som henvender sig til det
maritime erhverv, hvor flere danske
virksomheder bistår denne udvikling.
Spids- og reservelast har historisk
været tæt beslægtet med maritime
brændsler såsom heavy fuel, og det
forventes, at flere spids- og reservelast
anlæg med tiden vil kunne overgå til
dette brændsel.
Andre bioolietyper som pyrolyseolie og emulsionsbrændsler berøres
ganske kort i drejebogen.
Det er den konventionelle bioolie,
som er omdrejningspunktet for drejebogen. Her har projektgruppen
sammen med udvalgte forsyninger bistået med viden, som skal synliggøre
potentielle faldgruber og sikre en så
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gnidningsfri overgang til konventionel bioolie som muligt.
Der er en del opmærksomhedspunkter, særligt udgør nye NOXemissionskrav en udfordring for den
videre drift med konventionel bioolie.
Kedelanlæg behandles i to særskilte bekendtgørelser, som skiller
ved mindst 50 MW nominel indfyret
termisk effekt tilsluttet 1 skorsten.
En opdatering af bekendtgørelsen
for mellemstore fyringsanlæg (BEK
nr. 1535 af 09/12/2019) sætter skæringsdatoen for overholdelse af opdateret emissionskrav til 1. januar 2025
for kedelanlæg større end 5 MW og
1. januar 2030 for kedelanlæg mindre
end 5 MW.
I drejebogen er der peget på teknologier, som kan sikre, at nye emissionskrav overholdes, og der er et
enkelt medlem fra projektgruppen,
som allerede nu har igangsat tiltag,
som skal sikre, at emissionerne overholdes. Covid-19 gjorde, at arbejdet
ikke blev igangsat i henhold til den
oprindelige tidsplan, og det var derfor
ikke muligt at nedfælde resultaterne i
drejebogen.

Håndtering af konventionel bioolie
Den konventionelle bioolies leverandører og oprindelse har ændret sig fra
start og frem til nu.
Hvad der ikke har ændret sig, er,
at den konventionelle bioolie til fjernvarme er en affaldsolie, som har sin
oprindelse inden for levnedsmidler
og i stigende grad restolier fra anden
bioolieproduktion. Herved kan den
konventionelle bioolie betragtes som
et 2.-generationsbrændstof.
Kvaliteten af den konventionelle
bioolie er svingende. Bioolien er gået
fra at være en hovedsagelig homogen olie fra en lokal ressource som
fiskeri- og slagteriaffald til nu at være
et blandingsprodukt, som er prisoptimeret ud fra de aktuelle udbydere og
omstændigheder.
Den konventionelle bioolie handles
i dag på internationale markeder. Le-

verandørerne har egne terminaler og
har ikke nødvendigvis et fokus på affaldsbioolie fra Danmark, men fra udlandet. Den primære årsag til, at den
konventionelle bioolie er relevant,
skal ses i lyset af, at den er omfattet af
et minimum af afgifter. Der er ingen
energiafgift, ingen CO2-afgift og intet
behov for at købe CO2-kvoter. Der er
dog vigtige forhold, som skal opfyldes,
for at man undgår energiafgiften. De
er uddybet i drejebogen.

Udfordringer med konventionel
bioolie
Den konventionelle bioolies kemiske
sammensætning har givet anledning
til en række problemer. Erfaringer fra
flere fjernvarmeværker viser, at den
konventionelle bioolie:
1.	Ikke er lagerstabil.
2.	Kan tære metal og angriber gummipakninger.
3.	Kræver konstant cirkulation og
heattracing af olierør.
4.	Tilstopper oliefiltre oftere end den
fossile fyringsolie.
5.	Kræver hyppigere rengøring af
kedlen sammenholdt med den
fossile olie.
6.	Kræver opvarmet bioolietank.
Den omrøring, der sker ved naturlig konvektion, er nok til at sikre,
at olien ikke lagdeler.
Ovenstående er karakteristisk for den
konventionelle bioolie uafhængigt
af leverandør. Da den konventionelle bioolie ikke er standardiseret,
kan bioolien i nogle tilfælde være
flydende ved stuetemperatur, særligt
når bioolien har en høj andel af vegetabilsk olie.
Konventionel bioolie stiller krav til
driftsorganisationen, da kedelanlæg
skal rengøres og tilses oftere, end det
er tilfældet med den fossile olie eller
en mere raffineret bioolie såsom HVO.
En fjernvarmeforsyning, som ønsker
minimal bemanding og fjernstyring
af mange kedler, vil blive udfordret.
Der bør indregnes et indkøringsfor-

Der hersker begrebsforvirring omkring bioolie
og der er stor spredning i fjernvarmeværkernes
erfaringer med at bruge den."

Drejebog om bioolie
Titel: Drejebog – Bioolie som middel
til CO2 -neutral spids- og reservelast.
Udarbejdet af: Løngreen Energisystemer, DIN Forsyning, VEKS og
Vestforbrænding. Pennefører: Asger
Listoft Løngreen.
Resultater: Indsamlet fra projektgruppen og 8 andre forsyninger.
Find drejebogen på
www.danskfjernvarme.dk.

løb, og driftsorganisationen
skal være forberedt på dette.
Det er fundet, at særligt oliekedler af ældre
dato vil have den letteste
overgang til konventionel
bioolie, hvis man ser bort
fra de nyeste emissionskrav. Er fokus udelukkende
på brændere, olietanke og
pumper, da vil de historiske
oliekedler, som har anvendt
heavy fuel, allerede have opvarmet olietank og rotationsbrændere.
Nyere oliekedler har ikke haft de
samme frihedsgrader til at prisoptimere brændslet grundet skærpede
emissionskrav. Det er særligt olietanken, som skiller sig ud ved ikke at
være opvarmet. Brænderen vil i de
fleste tilfælde stadig være en rotationsbrænder, som har en lang historik
og gode forudsætninger for at håndtere den konventionelle bioolie.
Medtages emissionskrav gældende
allerede fra 2025, vil her med stor
sandsynlighed være et behov for at
implementere mitigerende tiltag for at
nedbringe NOX-emissioner gældende
for historiske oliekedler og nyere oliekedler.
I drejebogen er der peget på en
række tiltag, som alle er svære at
kvantificere effekten af. Det vil kræve
en konkret vurdering for at estimere
konverteringsomkostningerne, og
hvilket NOX-mitigerende tiltag der vil
være mest hensigtsmæssigt.

Asger Listoft Løngreen
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Teknisk konsulent Mette Louise Wätzold Bjørnlund, Dansk Fjernvarme mbj@danskfjernvarme.dk

Nye fjernvarmeprojekter
kan starte her
Nu kan der igen søges midler gennem Dansk
Fjernvarmes F&U-Konto. I 2020 har F&U-kontoen
ydet tilskud til alt fra udvikling af datadrevne
løsninger over de store perspektiver på samspillet
mellem el og fjernvarme til tilstandsvurdering af
rør og forebyggelse af fouling.
OM FORFATTEREN

METTE BJØRNLUND
er teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme, hvor
hun i afdelingen Rådgivning og Formidling
især arbejder med energispareområdet. Hun
er desuden tovholder på Dansk Fjernvarmes
F&U-Konto.
F&U-KONTOEN Går I eller jeres samarbejdspartnere med en idé, der kan
gøre hverdagen lettere for fjernvarmeværkerne eller måske bryde helt
ny grund – så er det en god idé at søge

Om F&U-Kontoen
ʋʋ F&U-Kontoen støtter projekter
af almen bred interesse for
fjernvarmen.
ʋʋ Projekter kan have karakter
af udvikling, udredning eller
demonstration af nye koncepter
inden for kollektiv varmeforsyning
og termisk komfort.
ʋʋ F&U-udvalget består af seks
personer med ekspertise i
fjernvarme. Udvalgets aktuelle
sammensætning kan ses på
Dansk Fjernvarmes hjemmeside.
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midler igennem Dansk Fjernvarmes
F&U-Konto.
De eneste krav for at komme i betragtning til støtte er, at et fjernvarmeværk er involveret, og at resultaterne
kan være til nytte bredt i branchen.
Tilskuddet til et projekt ligger typisk
på mellem 100.000 og 400.000 kr., og
projekterne løber ofte fra et halvt til
halvandet år.

Sådan ansøger du
ʋʋ Ansøgningsskema findes på
Dansk Fjernvarmes hjemmeside
under menupunktet ”Viden” og
undermenuerne ”F&U-Konto”
og ”Om F&U-Kontoen”.
ʋʋ Ansøgningen sendes i PDF- eller
Word-format til F&U-udvalgets
sekretær, Mette Louise
Wätzold Bjørnlund, på
mbj@danskfjernvarme.dk.
ʋʋ Ansøgningsfrist er onsdag
d. 20. januar 2021.

Løsninger til fremtiden
”Fremtiden ligger for vores fødder”,
siger vi i vores nye grøn varme-kampagne, og fjernvarme har masser af udfordringer at tage fat på både i samspil
med det samlede energisystem og i rejsen mod CO2-neutral fjernvarme i 2030.
Det kalder på udvikling og nytænkning
på flere planer.
Projekter i F&U-regi falder typisk i
en eller flere af kategorierne ”udvikling, udredning og demonstration”.
Det kan være af klassisk teknisk karakter, men også projekter inden for
digitalisering, planlægning og benchmarking har fundet vej til at få støtte
fra F&U-Kontoen i 2020.
Har man spørgsmål til et potentielt
projekt, står sekretariatet i Dansk
Fjernvarme gerne til rådighed, ligesom Grøn Energi gerne sparrer med
selskaberne om perspektiver og mulige synergier med andre projekter
eller samarbejdspartnere.

Frist den 20. januar
Ansøgninger indsendt inden fristen den
20. januar 2021 behandles på årets første F&U-udvalgsmøde i februar.
Der er typisk fortsat midler i puljen
efter den første ansøgningsrunde, så
der vil normalt også være mulighed

for at ansøge op til udvalgets møder i
henholdsvis maj og september.

Resultater og formidling
Har man fået støtte til et projekt, vil
man undervejs skulle afrapportere
projektets fremdrift. Ved projektets
afslutning formidles de færdige
resultater i en rapport, som lægges
på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.
Projektets hovedpointer opsummeres desuden i en artikel i magasinet
Fjernvarmen. På den måde har alle
interesserede let adgang til de erfaringer, der er høstet. Derudover inddrager vi gerne relevante projekter på
temadage, i erfagrupperne osv.
I 2020 er der f.eks. afsluttet projekter inden for undersøgelse af fugt i
plane solfangere, erfaringer med store
varmepumper i fjernvarmen og brug
af bioolie. Se alle godkendte projekter
på Dansk Fjernvarmes hjemmeside.
Vi ser frem til et spændende 2021
med endnu flere nye projekter, der
kan bidrage til fjernvarmen nu og i
fremtiden.

Ny ultrakompakt
fjernvarmeunit
METRO System 6 Slimline

Ultrakompakt fjernvarmeunit med veksler
til brugsvand og rumvarme
• Super kompakt og ideel til boliger med begrænset plads.
• Passer til et 60 cm standardskab.
• Frontbetjent, nem at installere og servicere.
Læs mere på www.metrotherm.dk/slimline6

EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND
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Kim Vejrup kve@danskfjernvarme.dk

Fjernvarmens
Serviceordning er
til fælles bedste
Det er til fjernvarmeselskabernes fælles bedste
at bakke op om Fjernvarmens Serviceordning,
der gavner både kunderne og fjernvarmeværkerne.
Det fremhæver flere medlemmer af Dansk
Fjernvarme.
SERVICE Fjernvarmens Serviceordning
er ikke blot en serviceordning, der
gavner forbrugerne – den er også til
gavn for fjernvarmeselskaberne. Idéen
med ordningen er nemlig, at den både
knytter fjernvarmeselskaberne tættere
til kunderne og samtidig medvirker
til, at den enkelte installation hos
kunden kører optimalt.
Frederikshavn Forsyning har –
som faglig leder for distribution Jes
Vad Thomsen udtrykker det – været
med siden begyndelsen af ordningen, og han ser det som et plus, at så
mange fjernvarmeselskaber som muligt er med i ordningen.
– Jeg ved godt, at der er mange
fjernvarmeselskaber, der selv står for
service af installationerne, men hvis

Om Fjernvarmens
Serviceordning
Fjernvarmens Serviceordning er
udviklet af TEKNIQ, DS Håndværk
& Industri, Dansk Fjernvarme og
Teknologisk Institut ud fra et ønske
om at forbedre fjernvarmeinstallationernes drift. Det sker ved at
sikre, at servicearbejde udføres efter
ensartede retningslinjer og et
kvalitetssikringssystem.
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Fjernvarmens Serviceordning skal
virke ordentligt, så skal det være et
fælles organ, som så mange som muligt er med i og støtter, siger han.
Han fortæller, at man i Frederikshavn ikke anbefaler, hvem forbrugerne skal tage fat i, men kraftigt
opfordrer dem til at kontakte en af
de VVS’ere, der er med i ordningen.
Omvendt opfordrer han VVS’erne til
at være mere opsøgende i forhold til at
indgå serviceaftaler med fjernvarmebrugerne.
– Det skorter i hvert fald ikke på
opgaver hos fjernvarmebrugerne, slår
han fast.

Afkølingen er blevet bedre
Fors har været med i Fjernvarmens
Serviceordning siden 2010, og energirådgiver Robert Jensen fortæller, at
medlemskabet for dem tog udgangspunkt i, at de gerne ville sikre sig, at
deres kunder fik en bedre afkøling af
deres fjernvarmevand, og at de derfor
valgte at satse på en bedre fjernvarmefaglig uddannelse af VVS’erne.
– Det er blevet meget bedre med
afkølingen, og jeg er sikker på, at vi
ville få problemer med returtemperaturen, hvis vi pludselig ikke har ordningen længere, siger han og nævner,
at ordningen også giver kunderne en
tryghed.
– Jeg tror, at det giver en form for
professionel tryghed, at der kommer
en uddannet VVS’er og gennemgår

deres fjernvarmeinstallation. Mange
kunder kunne ellers godt fristes til at
kaste håndklædet i ringen, når de ser
på unitten, mener Robert Jensen.
Han peger også på, at mange mindre fjernvarmeselskaber i hans øjne
kunne få stor nytte af at være med i
ordningen, fordi det netop vil betyde,
at de alene kan fokusere deres kræfter på at producere og distribuere
varmen ud til kunderne.

Har klaret det selv
Nysted Varmeværk på Lolland er
netop et af de mindre værker, der er
med i Fjernvarmens Serviceordning.
Indtil videre har værket dog selv
stået for servicering af de nu i alt
knap 1.000 fjernvarmekunder – selv
om værket kun tæller et par ansatte.
Palle Lund Jørgensen har kun
været driftsleder siden den 1. august
i år, og han er endnu i færd med at
finde ud af, hvordan de vil håndtere

NY VIDEN

Webinar
var en
succes

Sådan bliver du medlem

serviceringen fremadrettet. Indtil
tidligere på året var det en af de
ansatte på værket, der servicerede
forbrugernes anlæg, og hans bud her
og nu går på, at han og driftsassistenten vil efteruddanne sig og selv stå
for det.
– Jeg er i tvivl om, hvorvidt de lokale VVS’ere har de faglige kvalifikationer, så derfor ender det formentlig
med, at vi selv tager os af det, siger
han og annoncerer en ”charmeoffensiv” over for kunderne for at få
optimeret deres anlæg.
Offensiven vil komme i forbindelse med en forestående udskiftning
af målere, så de kan fjernaflæses.
Det vil han benytte til at tage fat i de
husstande, hvor der er den dårligste
afkøling.
– Så vil vi løbende tage fat i dem,
så vi får ledningstabet så langt ned
som muligt, siger Palle Lund Jørgensen.

ʋʋ Du kan registrere din virksomhed
via ordningens hjemmeside.
Ved tilmelding indbetaler både
firmaer og fjernvarmeselskaber
et mindre engangsgebyr til
dækning af omkostninger
forbundet med registreringen.
Ordningens aktiviteter og
administration dækkes dels
af et mindre årsgebyr, dels
via virksomhedernes køb af
mærkater og logbøger fra
Fjernvarmens Serviceordning.
ʋʋ De aktuelle priser for både
gebyrer og mærkater kan ses
på ordningens hjemmeside,
fjernvarmensserviceordning.dk.
ʋʋ Dansk fjernvarme vil
gerne opfordre alle
fjernvarmeselskaber til at
være medlemmer af ordningen.
Selvom man måske ikke ønsker
at bruge ordningen aktivt fra
starten, kan man opfordre
forbrugerne til at tilmelde sig
serviceordningen eller til altid at
bruge certificerede VVS’ere.
ʋʋ Et medlemskab er også en støtte
til ordningens fjernvarmefaglige
kursus på VVS-uddannelserne,
som er til gavn for hele
fjernvarmebranchen.

Fjernvarmens Serviceordning afholdt i
slutningen af november et webinar for
at fortælle mere om den fælles ordning.
Den umiddelbare respons er, at der er
stor tilfredshed med både indholdet og
udfaldet af webinaret, der var målrettet
medlemmer af Dansk Fjernvarme.
– Vi kan ud af evalueringen fra webinaret se, at der generelt var tilfredshed
med webinaret, og at mange fik noget
nyt ud af det – for eksempel viden om, at
ordningen indeholder langt mere, end de
fleste tror, fortæller tværfaglig konsulent
i Dansk Fjernvarme Uffe Schifter-Holm.
Han nævner, at ordningen eksempelvis indeholder langt mere end et vanligt
serviceeftersyn på selve fjernvarmeinstallationen. Serviceordningen indeholder også, at man får gennemgået bygningens interne varmeinstallationer som
radiatorer, termostater og regulering af
gulvvarme, der er en vigtig forudsætning
for at kunne opnå en god afkøling.
– Derudover bliver det hele bogført i
en rapport med anbefalinger, så hverken
kunden eller VVS’eren glemmer det. Så
det er langtfra, at det bare er en VVSmand, der kigger forbi, skruer på noget
og så tager af sted igen, som han udtrykker det.
Fjernvarmens Serviceordning indeholder også en personlig certificering
af den enkelte VVS’er, så der er en sikkerhed for, at det faglige niveau er, som
det skal være. Ligesom man fra Fjernvarmens Serviceordning følger op på, hvad
de enkelte VVS’ere foretager sig – bl.a.
gennem stikprøver.
– Finder Teknologisk Institut en fejl i
en rapport, bliver VVS'eren kontaktet, og
så gennemgår man sammen, hvordan de
kan gøre det bedre fremadrettet. Vi hører
fra VVS-mestrene, at det er noget, der bliver taget positivt imod – at VVS’erne på
den måde løbende får et kompetenceløft,
siger Uffe Schifter-Holm.
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Fagkonsulent Maria Hedegaard, Dansk Fjernvarme mh@danskfjernvarme.dk
Jesper Voldgaard

Ny rapport slår fast,
at biomasse fra skov
er mere klimavenligt
end kul
Biomasse er det seneste år blevet kritiseret fra mange
sider, blandt andet med påstanden om, at det havde
været et klimamæssigt bedre valg at være fortsat med
at brænde kul af.
OM FORFATTEREN

MARIA HEDEGAARD
har en baggrund som civilingeniør i
energiteknologi og har siden 2018 arbejdet hos
Dansk Fjernvarme, hvor hun blandt andet har
specialiseret sig i biomasseområdet.
BIOMASSE En ny rapport fra Københavns Universitet lægger beskyldningerne om, at biomasse fra skov skulle
være værre for klimaet end kul, til
hvile.
Debatten om brug af biomasse har
ellers omfattet påstande om, at CO2udledningen er højere ved brug af

biomasse end ved brug af kul, og at
det tager op til 100 år, før CO2’en fra
biomassen igen er optaget. Rapporten
fra Københavns Universitet viser
imidlertid, at dette ikke er tilfældet.
Tværtimod er det allerede efter seks
år positivt for CO2-udledningen og
dermed for klimaet at anvende bæredygtig biomasse frem for kul.

Livscyklusanalyse
Bag resultaterne ligger en livscyklusanalyse (LCA) for 10 kraftvarmeværker. Her er alle tænkelige udledninger, der både direkte og indirekte er
forbundet med at bruge biomasse, talt
med. Det gælder blandt andet de udledninger, som nationale og internationale opgørelser tæller med i transportsektoren og i arealsektoren (LULUCF).
For at få en så kort tilbagebetalingstid som muligt, er det imidlertid vigtigt kun at bruge den gode biomasse
såsom restbiomasse i form af grene og

toppe, rester fra træindustrien uden
andre anvendelsesmuligheder eller
biomasse fra produktive skove. Alt
sammen i overensstemmelse med de
bæredygtighedskriterier, regeringen
og forligspartierne blev enige om i
oktober.

Gennemsnitlig tilbagebetalingstid
er seks år
Resultaterne for omstillingen fra kul
til skovbiomasse viste kulstoftilbagebetalingstider på mellem 0 og 13 år og
skal forstås sådan, at der senest efter 13
år vil være sket en reduktion af mængden af drivhusgasser i atmosfæren.
De relative emissioner efter 30 år
var mellem 0,29 og 0,85. Det svarer til,
at der efter 30 år vil være opnået en
reduktion i drivhusgasudledninger på
mellem 15 og 71 procent sammenlignet med det scenarium, at kraftvarmeværkerne var fortsat med at bruge kul.
Rapporten viser, at den gennemsnitlige
kulstoftilbagebetalingstid er seks år.

Hovedpointer fra rapporten
ʋʋ Skiftet fra kul til biomasse har medført, at CO2-emissionerne
reduceres inden for seks år. Efter 30 års drift er CO2emissionerne reduceret med mellem 15 og 71 procent, i
forhold til hvis man havde fortsat med at bruge kul.
ʋʋ En hurtig reduktion af CO2-emissioner og store
emissionsbesparelser er afhængig af, om man køber ”lokalt”
og bruger små fraktioner (restprodukter) uden alternativ
anvendelse.
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ʋʋ Omstillinger fra kul til skovbiomasse har en
kulstoftilbagebetalingstid på mellem 0 og 13 år, forstået
således at efter senest 13 år har omstillingen bidraget til
reduktion af mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Den
gennemsnitlige kulstoftilbagebetalingstid var 6 år.
ʋʋ Rapporten er en livscyklusanalyse, som ikke kan
sammenlignes med nationale og internationale opgørelser.
En livscyklusanalyse tæller alle tænkelige udledninger med.
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Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk.

DANSK FJERNVARME:

Positivt at få klarhed
Hos Dansk Fjernvarme bliver rapporten
fra Københavns Universitet modtaget med
tilfredshed over, at der er skabt klarhed
omkring bæredygtig biomasse.

Omstillinger fra naturgas til skovbiomasse havde kulstoftilbagebetalingstider på mellem 9 og 37 år med
et gennemsnit på 24 år. De relative
emissioner efter 30 år var mellem
1,04 og 0,81, svarende til at der efter
30 år er opnået en reduktion i drivhusgasudledninger på mellem -4 og
19 procent, sammenlignet med hvis
kraftvarmeværkerne var fortsat med
at bruge naturgas.
Importeret biomasse havde en negativ påvirkning i forhold til emissionsbesparelserne og viste i ét tilfælde,
at det havde været bedre at være fortsat med at benytte naturgas.

Rapporten er bedømt af eksperter
Med rapporten kan det nu dokumenteres, at bæredygtig biomasse har en
plads i den grønne omstilling. Overgangen fra kul til skovbiomasse har
rent faktisk reduceret emissionerne til

Skiftet fra de klimaskadelige
kul til bæredygtig biomasse har
givet faktiske CO2-reduktioner.
Biomasse har med andre ord en
rolle at spille i Danmarks grønne
omstilling.
Sådan lyder vurderingen
fra Dansk Fjernvarme oven på
Københavns Universitets offentliggørelse af en ny rapport
om biomasse. I rapporten, hvis
hovedpointer Dansk Fjernvarmes
fagkonsulent og ekspert inden
for biomasse redegør for her på
siderne, har en række anerkendte
forskere ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet, undersøgt drivhusgasudledningerne
for 10 fjernvarme- og kraftvarmeværkers omstilling fra kul eller
naturgas til træflis og træpiller.
Forskerne har beregnet den såkaldte kulstoftilbagebetalingstid
og de akkumulerede CO2-udledninger for hvert værk. Og konklusionen er klar: Skiftet fra kul til
bæredygtig biomasse har medført
CO2-reduktioner i Danmark.
Omstillingen fra kul til biomasse har haft en kulstoftilbage

atmosfæren, i forhold til hvis vi fortsat havde benyttet kul.
Dansk Fjernvarme og Dansk Energi
har finansieret projektet, men for at
undgå tvivl om resultatet ikke deltaget i følgegruppen. Det har derimod
repræsentanter fra Rådet for Grøn
Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening, CONCITO og Energistyrelsen, og efterfølgende er rapporten fagfællebedømt af internationalt
anerkendte forskere.

betalingstid på mellem 0 og 13
år med en typisk tilbagebetalingstid på 6 år. Efter 30 år er
klimaet typisk blevet sparet for
31 procent af CO2-udledningen
sammenlignet med fortsat brug
af kul.
Omstillingen fra naturgas har
i de fleste tilfælde haft en tilbagebetalingstid på mellem 9 og 22 år
og i et enkelt tilfælde 37 år.
– I energibranchen er vi glade
for Folketingets beslutning om at
sætte fagligheden først og ved lov
at sikre, at den biomasse, energi
sektoren anvender i Danmark,
skal være bæredygtig, siger M
 aria
Hedegaard.
Hun appellerer til, at Folketinget fortsat skelner mellem god og
dårlig biomasse.
– Det er helt afgørende, at vi
har fået den sondring. Biomasse
har spillet en afgørende rolle i
udfasningen af de fossile brændsler i vores energisystem og vil
fortsat spille en rolle i at sikre
forsyningssikkerheden i både
el- og varmesektoren. Også
selvom vi fremadrettet skal reducere mængden af biomasse.

Læs mere:
Hele rapporten kan læses
på Københavns Universitets
hjemmeside.
Følgende link kan benyttes:
kortlink.dk/biomasse/29a88
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VIDEN & NETVÆRK

Kommende kurser
og arrangementer:
Temadag om sikker
digitalisering af
fjernvarmen
21. januar 2021
Data vil blive et vigtigt bidrag til effektivisering, optimering og diversificering af
fjernvarmen. På temadagen
hører du konkrete løsninger
inden for digitalisering af
fjernvarmen, erfaringer
fra fjernvarmeselskaber og
bliver klogere på cybersikkerhed.

Afgifter på
fjernvarmeområdet
21. januar 2021
Ved du, hvordan du skal
forstå afgiftsgrundlaget på
fjernvarmeområdet, eller har
du brug for at blive opdateret
på, hvordan det er skruet
sammen? Du får redskaberne
til at gøre tingene rigtigt
første gang og forstå, hvorfor
afgifterne skal beregnes på
den måde, som de skal.

Erfa-træf om
ledningsnettet
16. marts 2021

Taja Lindby tal@danskfjernvarme.dk
Colourbox

Hvordan arbejder man
sammen hver for sig?
Coronapandemien har
vendt op og ned på arbejdslivet for rigtig
mange, og hjemmearbejde er blevet et vilkår.
Med det følger også virtuelt samarbejde og distanceledelse.

M

ange er gået fra daglig
gang på kontoret og
kollegialt samvær til
hjemmekontor og virtuelle møder.
Hvordan skaber du nye rammer
for ledelse og samarbejde, og hvor
vigtige er de små sociale ”sammenstød” ved kaffemaskinen?

Social afstand
Distanceledelse er ikke et nyt
fænomen, men for mange har det
alligevel indebåret en omvæltning
i kølvandet på coronapandemien.
– Mange har set fordelene, og
derfor er distanceledelse kommet
for at blive, mener Lars Pedersen,
konsulent ved Pitstop Manage-

Snart er det tid til erfa-træf
om ledningsnettet – det årlige event over to dage, hvor
fjernvarmefolk mødes på
tværs af fjernvarmeselskaber og deler deres viden og
erfaringer. Kom og netværk
med kollegaer, som står med
samme problemstillinger
som du i hverdagen.

3

ment, foredragsholder og forfatter til bogen ”Samarbejde – hver
for sig”.
Som leder skal man i særdeleshed være opmærksom på social
afstand, som kan være en konsekvens af den nye arbejds- og
ledelsesform.
– Når vi ikke mødes på kontoret dagligt, bliver den sociale
relation tyndere. Så kan vi nemmere miste følingen med hinanden og for eksempel fejltolke det,
der står i en mail. På kontoret
småsnakker man ved kaffemaskinen, det skal man også huske at
gøre, selvom man sidder hver for
sig, siger Lars Pedersen.

Distanceledelse og
virtuelt samarbejde
Distanceledelse og samarbejde
via en computer er blevet et
vilkår, og som leder skal du være
ekstra opmærksom på dine
medarbejderes trivsel. Derfor
har vi inviteret Lars Pedersen til
at deltage på Leder Forum 2021,
som afholdes den 15. og 16. april.
Her får du viden om, hvordan du
undgår faldgruberne, og du får
konkrete værktøjer til at udnytte
fordelene i distanceledelse og
-samarbejde. Du kan se Leder
Forums program på danskfjernvarme.dk.

hurtige til Lars Pedersen, forfatter, foredragsholder
og konsulent ved Pitstop Management

1.

H
 vad er den største fordel ved
distanceledelse og -samarbejde?

– Som leder kan man godt forsvinde lidt i relationerne. Når man har lidt afstand, er det nemmere at bevare helikopterperspektivet, så man leder opgaverne frem for at gå ned i dem.

2.

Leder Forum
15. april 2021
FÆNGSLET i Horsens danner
rammen om Leder Forum
2021, og stedets unikke historie kommer i spil, når I ved
at samarbejde skal forsøge
at flygte. Leder Forum 2021
giver nye input og ideer til
ledelse med fokus på aktuelle
emner og ved at sparre og
netværke med andre ledere
fra forsyningsbranchen.

Lars Pedersen,
forfatter,
foredragsholder
og konsulent
ved Pitstop
Management

Hvad er den største ulempe
ved distanceledelse og -samarbejde?

– Det er, at den sociale relation bliver tyndere. Der opstår ikke mistillid, men vi får mindre
tillid til hinanden. Vi mister følingen med hinanden, fordi vi ikke får skabt de samme små
sociale touchpoints. Al den der smalltalk, som man har på kontoret, den mister man, og
dens betydning for trivsel og tillid undervurderes ofte.

3.

Hvordan ser du
distanceledelse i fremtiden?

– For nogle har det været et vilkår længe og for andre et resultat af en krise. Mange har
set fordelene, og distanceledelse er kommet for at blive. Teknologien har gjort det nemt
at samles, og så er der de miljømæssige og økonomiske fordele som færre rejseomkostninger osv. Fremtidens ledelse skal udfoldes i en hybrid form, i balancen mellem tilstedeværelse og tilgængelighed.

Du kan holde dig opdateret på kommende kurser og arrangementer på
danskfjernvarme.dk.
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Glædelig Jul

Vi ønsker alle vores kunder og
samarbejdspartnere en
Glæd dig til denne pakke

Sådan
skab
er
vi
v

Hurtig
respons

Træning og
uddannelse

Om lidt træder vi ind i 2021. Vi vil gerne sætte endnu
større focus på servicen til dig i det nye år.
Vi tilbyder 380° servicepakken. Vi vil yde kvalificeret
rådgivning, lige fra starten af et projekt til alle rørene
er installeret. Vi ønsker at levere den bedste service
på alle punkter, og vi vil strække os lidt længere for
at dit projekt bliver en succes.

isoplus-gruppen har mere end 35 års erfaring inden for produktion af præisolerede rørsystemer med lavt varmetab, der
altid lever op til branchens normer og krav. Vi er desuden en innovativ og moderne virksomhed, der leverer høj kvalitet både
når det gælder vores produkter og vores tekniske serviceydelser. Det er vores målsætning at være branchens hurtigste, mest
fleksible og mest pålidelige samarbejdspartner.
isoplus Fjernvarmeteknik A/S | Korsholm Alle 20 | 5500 Middelfart | Tlf.: 64 41 61 09 | iso@isoplus.dk | www.isoplus.dk

Leveringssikkerhed

Fleksibilitet

Komplette
præisolerede
rørsystemer

Tillid
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NAVNE

NYT JOB

Økonomisk konsulent
Peter Skovsgaard for
lader Dansk Fjernvarme
for i stedet at blive
økonomi- og administrationschef i Haderslev Fjernvarme.
Peter Skovsgaard har blandt andet haft
ansvaret for Dansk Fjernvarmes standardkontoplan, vejledning om skattepligt, moms og regnskaber. Han har
også støttet op om branchens anvendelse af asset management og været
involveret i både publikationen ”23
anbefalinger til bedre styring af aktiver” og den nye arbejdsgruppe i Dansk
Fjernvarme, der ser på, hvordan
ledningsdata kan anvendes i asset
management-modeller.
Det sidste år har Peter Skovsgaard
desuden været tilknyttet afdelingen
Public affairs og regulering med fokus
på den nye økonomiske regulering af
fjernvarmebranchen og også arbejdet
med garantiprovision.
Peter Skovsgaard tiltræder den
1. januar 2021 i en stilling som økonomiog administrationschef i Haderslev
Fjernvarme. Haderslev Fjernvarme står
over for en stor udvidelse af forsyningsområdet, og de mange nye kunder vil
naturligt give meget ekstra arbejde
i administrationen, ligesom der skal
være en tæt styring af projektet – også
økonomisk. Derudover skal han i stillingen blandt mange andre ting aflaste
med budgetter og afrapportering til
bestyrelsen, administrative it-systemer
og kontraktstyring.

NYT JOB

Rune Birk Nielsen er
udnævnt presse- og
kommunikationschef
i Dansk Fjernvarme.
Dansk Fjernvarme har
samlet de kommunikative kræfter i foreningens sekretariat, så både kommunikation med medlemmer, presse og andre interessenter er samlet i en enhed.
Den samlede enhed vil have medarbejdere arbejdende ud fra både Kolding og
København. Rune Birk Nielsen har tid
ligere været pressechef i Dansk Fjernvarme og før det arbejdet i Ørsted, Wind
Denmark og på Christiansborg.
60 ÅR

Formand for Aabybro
Fjernvarme Bjarne
Dahl bliver 60 år den
28. december 2020.
Bjarne Dahl blev valgt
ind i bestyrelsen i 2005, og i 2009 blev
han valgt som formand, hvilket han har
været lige siden.
Da Bjarne Dahl i sin tid blev valg ind i
bestyrelsen, havde fjernvarmeselskabet
cirka 1.500 forbrugere, og der blev produceret omkring 45.500 MWh varme. Til
sammenligning producerede fjernvarmen i Aabybro i 2019 cirka 55.000 MWh,
hvilket holdt 2.300 forbrugere forsynet
med fjernvarme.
Bjarne Dahl var desuden en stor del
af projektet, da fjernvarmeselskabet i
2014 begyndte arbejdet på et helt nyt
værk til cirka 70 millioner. I 2018 kunne
selskabet også tage et nyt solvarme
anlæg til cirka 40 millioner kroner i brug.

NYT JOB

Lars Kristiansen er udnævnt til ny driftschef
hos Bramming Fjernvarme, hvor han har været ansat i to år.
Lars Kristiansen er uddannet maskinmester og har en kort overgang arbejdet til søs. Han flyttede til Bramming i
1995 og har siden arbejdet som rejsemontør og 16 år som værkstedschef hos
Arriva i Varde, inden han for to år siden
søgte et ledigt job som driftsleder
på Bramming Fjernvarme.
Lars Kristiansen er gift med Charlotte,
og de har to døtre. Han er tilflytter fra
Bredebro, men har boet i Bramming i
25 år.
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Catarina Marcus-Møller
er ny chef for Plan &
Projekt i VEKS, hvor hun
skal videreudvikle VEKS’
input til den grønne omstilling, så VEKS også i fremtiden kan
levere ”Grøn fjernvarme til dig”.
Catarina Marcus-Møller kommer fra en
stilling som sektionsleder i COWIs fjernvarmeafdeling, og hun har tidligere en
lang karriere i HOFORs planlægnings
afdeling bag sig. Grøn omstilling og CO2-
reduktion har været en del af Catarina
Marcus-Møllers hverdag siden energiret
ningen på DTU, som hun afsluttede i 2007.

NYT JOB

Den 1. januar 2021 tiltræder 45-årige Claus M.
Andersen som ny administrerende direktør i
Bornholms Energi &
Forsyning (BEOF).
Her afløser han Rasmus Sielemann
Christensen, der i stedet skal være
direktør for Frederiksberg Forsyning.
Claus M. Andersen kommer fra
en stilling som divisionsdirektør for
infrastruktur i Sweco Danmark, hvor
han også har været medlem af lande
ledelsen. I Sweco Danmark har Claus M.
Andersen haft ansvar for rådgivningsog anlægsprojekter inden for havne,
geoteknik, veje, broer og tunneler
samt jernbane. Derudover har Claus M.
Andersen været ansvarlig for en asset
management-funktion på 100 medarbejdere fordelt på de nordiske lande og
Tyskland.
Claus M. Andersen er uddannet
civilingeniør fra DTU og har i 2019 afsluttet en MBA fra Copenhagen Business
School. Han bor i Kolding sammen med
sin familie, der består af hans hustru og
deres datter på 19 år. Han flytter i første
omgang til Bornholm alene, mens familien følger trop, når datteren næste år er
blevet student.
FRATRÆDELSE

Søren Therkildsen har
været medlem af bestyrelsen for Tørring Kraftvarmeværk i mere end
20 år, de sidste 12 år som
formand.
Søren Therkildsen, der er 65 år gammel,
har i forbindelse med sin pension ønsket
at aflevere Tørring Kraftvarmeværk i god
stand og på en ordentlig måde. Derfor
har han nu fundet, at tidspunktet er rigtigt til at udtræde af kraftvarmeværkets
bestyrelse. Han afløses på posten af
Mads Damgaard.
UDNÆVNELSE

Mads Damgaard er
unævnt som ny formand
for Tørring Kraftvarmeværk.
Mads er 40 år og har
været medlem af kraftvarmeværkets
bestyrelse siden 2009. Han er til daglig
disponent i et transportfirma og har
boet i Tørring siden 1986.

Vi er din forsikringspartner,
når det handler om energi
Vi skræddersyr totalløsninger for energiselskaber, kraft- og fjernvarmeværker.
Kontakt os, og hør mere om, hvad vi kan gøre for jer.

Henrik Haugstrup
E hhk@codan.dk
M 30 37 89 28

Niels Korsgård Pedersen
E nkp@codan.dk
M 30 37 86 47

Varmepumpeanlæg
DFP hjælper også fjernvarmeselskaber igennem
alle faser af et varmepumpeprojekt, bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Strategioplæg vedr. investering i et varmepumpeanlæg
Rådgivning i forhold til mulige varmekilder
Myndighedsbehandling
Valg af varmepumpetype
Udbud og kontrahering
Projektstyring af anlægsarbejdet

DFP er et A.m.b.a selskab - og du får altid en fair pris hos os.
Vil du vide mere, så kontakt os på tlf. 76 30 80 00.

dfp.dk

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

NAVNE

FRATRÆDELSE

Hillerød Forsyning stopper samarbejdet med
den administrerende
direktør, 60-årige Søren
Støvring.
Søren Støvring har indvilget i at hjælpe
organisationen i overgangsperioden,
frem til en permanent afløser er på
plads.
Søren Støvring er uddannet civilingeniør fra DTU i 1985, og han har
efterfølgende taget en ph.d. inden
for elforsyning. Han har arbejdet med
elforsyning i en række virksomheder
samt blandt andet med fibernet og
telefoni, inden han i 2014 blev hentet
til Hillerød Forsyning af daværende
administrerende direktør Alaa Barky,
som han i 2015 efterfulgte på posten
som administrerende direktør i Hillerød
Forsyning.

NYT JOB

NYT JOB

Mads Nipper er udnævnt
til administrerende
direktør og koncernchef
for Ørsted gældende fra
den 1. januar 2021.
Mads Nipper er i dag administrerende
direktør og koncernchef for Grundfos.
Udnævnelsen sker som følge af
Henrik Poulsens beslutning om at fratræde sin stilling som administrerende
direktør for Ørsted senest den 31. januar
2021. For at sikre en god overlevering
vil Henrik Poulsen fungere som særlig
rådgiver for Mads Nipper indtil den
31. januar 2021.
Mads Nipper er født i 1966. Han
startede sin erhvervskarriere som
mediekonsulent i LEGO tilbage i 1991.
Han nåede at have adskillige ledende
stillinger i firmaet, inden han med afsæt i en rolle som marketingdirektør i
LEGO i 2014 blev ansat som ny topchef
i Grundfos. Et job, han altså nu bytter
ud med chefstillingen i Ørsted.

Inspektion
af akkumuleringstanke
Få det nu gjort - inden det er for sent
Vi udfører inspektion af akkumuleringstanke:
Kontrol af bakteriologiske tæringer.
Kontrol af installationer.

Grundfos’ nye topchef
er et særdeles kendt
navn i koncernen.
Ejerselskabets bestyrelse har peget på
Group Executive Vice President Poul
Due Jensen, der tiltræder posten med
det samme.
Poul Due Jensen er uddannet HD i afsætning og har lederuddannelser fra Stanford University og IMD. Han arbejdede
som marketingdirektør for Grundfos i
Canada, herefter en periode i hoved
sædet og derefter regionsdirektør for
Asia Pacific med base i Singapore fra
2000 til 2014, før han i 2015 vendte hjem
til rollen som Group Executive Vice President.
Poul Due Jensen er barnebarn af
Grundfos’ stifter med samme navn, hvilket selskabets bestyrelse dog betoner
ikke har gjort ham selvskrevet til rollen.
Han afløser Mads Nipper, der ved årsskiftet indtager chefstolen i Ørsted.

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.

Eventuelt sugning af bundslam.
Samt efterfølgende rapport over tankens tilstand,
inklusive still billeder og digitale optagelser.
Tankinspektionen er baseret på know-how og erfaringer siden 1997.

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
Flere oplysninger på 40 82 30 00 • jh@jh-dyk.dk • www.jh-dyk.dk
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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

T R EF O R VARM E

FIK REDUCERET
VANDTABET
ANNONCE

Da TREFOR Varme stod over for en større termografering af Kolding by, blev
BL Termografi valgt som samarbejdspartner. Her kunne der nemlig tilbydes
både dronetermografering, stor erfaring og en konkurrencedygtig pris.
Dronetermografering giver overblik
TREFOR Varme har tidligere gjort brug af dronetermografering,
når deres 1100 km fjernvarmenet i trekantsområdet løbende
skal undersøges for brud og lækager. Da Kolding by stod over
for en grundig termografering, valgte man samme model, men
i større skala. Koldings bykerne er nemlig vanskelig at termo
grafere i varevogn, da det er svært at komme til i de smalle
gader. Dertil ligger store dele af fjernvarmenettet i gyder, på
stier eller på privat grund, og de områder kan kun termo
graferes via drone.
”Dronefotografering var helt nødvendigt for at få afdækket
området, og her valgte vi BL Termografi, da vi hurtigt kunne se,
at vi fik rigtig meget erfaring og ekspertise til en god pris hos en
lokal leverandør”, fortæller Frederik Stjernholm Busk, planlæg
ningsingeniør i TREFOR Varme.

”Vi har jo allerede de nødvendige digitale systemer, så det
er en stor fordel, at vi kan bruge dem til opgaven”, uddyber
Frederik.
Fejlfinding i et lukket system
Ud over termograferingen af Koldings fjernvarmenet, blev BL
Termografi også sat på opgaven med at termografere Bredballe ved Vejle, hvor udsving i vandtabet pegede på et eller
flere brud. BL Termografi trak i arbejdstøjet og sendte dronerne
i luften, og der blev hurtigt fundet frem til flere alvorlige brud.
Bruddene i begge byer inddeles i tre kategorier, så TREFOR
Varme let kan få overblik over, hvor det er vigtigst at sætte ind,
for at forsyningssikkerheden opretholdes.

Fleksibel dataoverlevering
De mange fotografier af fjernvarme-nettet i Kolding samles
til en mosaik, der viser et stort overblik over områdets fjern
varmenet. Herefter ligger der et stort arbejde i at analysere
mosaikken og finde frem til lækager og brud.
”BL Termografi har virkelig meget erfaring at trække på og
har været utrolig dygtige til at tolke på deres data, og spotte
hvor bruddene ligger. Vi har fået en meget præcis analyse til
bage”, siger Frederik. Den store mængde data er overleveret
til TREFOR Varmes eget GISsystem, så de kan sammenkøre
termograferingen med deres eget kort over fjernvarmenettet og
lokalisere de præcise hotspots, hvor der skal sættes ind med
reparation af brud.

BL Termografi (Tidl. Bjeld & Lauridsen Thermografi) har eksisteret siden 1973, og er Danmarks største og ældste
termografivirksomhed. Med årene har vi løbende tilføjet flere kompetencer, således at vi i dag termograferer, tilbyder rådgivning,
laver energimærker samt trykprøvninger på nye enfamiliehuse mm. Alt dette for både virksomheder og private. BL Termografi
blev i 2008 opkøbt af den landsdækkende elinstallatørvirksomhed EL:CON A/S, men kører som en selvstændig afdeling.
4063 2443

bltermografi.dk

linkedin.com/company/bl-termografi

Tak for i år!
Vi står sammen,
hver for sig•
Det har været et specielt år for os
alle, men sammen har vi udvist
stor fleksibilitet på rejsen hen imod
grøn og bæredygtig fjernvarme i
Danmark.

Fleksibilitet er også nøgleordet for vores
Flextra program
•

Det mest fleksible rør på markedet

•

Ingen revner i skummet ved bukning

•

Lavt varmetab med en lambdaværdi på 0,0207 w/mK og med
anvendelse af miljørigtigt drivmiddel

•

Effektiv diffusionsspærre i kappen, som sikrer at lambdaværdien
bevares

logstor.com

