DANSK FJERNVARME
FJ E R N VA R M E N S B R A N C H E O R G A N I S AT I O N
– en stærk energipolitisk aktør

STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER

VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE
Dansk Fjernvarme er først og fremmest en brancheorganisation, der kæmper for at fremme vores medlemmers vilkår
– både når det kommer til rammevilkår, tekniske løsninger, strategisk tilpasning og udvikling, forskning, uddannelse og
netværk. Som brancheforening for fjernvarmesektoren, der er varmeleverandør til mere end 3,5 millioner danskere, er
Dansk Fjernvarme en organisation, som politikere, medier og andre meningsdannere lytter til.
Dansk Fjernvarme arbejder hver dag for at forblive fjernvarmeselskabernes førstevalg af brancheforening. Hvis I ikke
allerede er medlem af Dansk Fjernvarme, ser vi frem til at byde jer velkommen.
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DANSK FJERNVARMES VISION
Dansk Fjernvarme er en offensiv og synlig aktør i dansk energipolitik.

DANSK FJERNVARMES MISSION
Dansk Fjernvarme varetager synligt og effektivt medlemmernes interesser med udgangspunkt i miljøhensyn, energieffektivitet og forsyningssikkerhed samt samfundsøkonomi og forbrugerhensyn. Det sker ved at:
hh Øve indflydelse på rammer og vilkår for produktion, transmission og distribution af fjernvarme i Danmark
hh Medvirke til udvikling og skabelse af ny viden om fjernvarme
hh Formidle viden gennem informations-, møde- og uddannelsesvirksomhed
hh Inspirere medlemmerne til at arbejde med strategisk tilpasning
hh Arbejde for, at alle fjernvarmeinteresser i Danmark samles i Dansk Fjernvarme
hh Stille sekretariatets bistand til rådighed for fællesopgaver, når et antal medlemmer ønsker dette
hh Yde løbende medlemsservice

DANSK FJERNVARME
Dansk Fjernvarme er en landsdækkende brancheorganisation, der varetager branchens interesser og udfordringer. Vi
arbejder hver dag fokuseret og målrettet på at forbedre rammevilkårene for fjernvarmeselskabernes vækst og udvikling,
blandt andet ved at påvirke den politiske dagsorden på området.
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MEDLEMSFORDELE
Som medlem af Dansk Fjernvarme får du og dit selskab en lang række medlemsfordele. Som dit selskabs brancheorganisation varetager Dansk Fjernvarme jeres interesser og organiserer samarbejde mellem dit selskab og andre selskaber i
branchen.
Der er stor forskel på Dansk Fjernvarmes 400 medlemmer, og det er derfor meget forskelligt, hvad medlemmerne bruger
os mest til. For nogle er det vigtigst at have en brancheorganisation, der fungerer som talerør til politikerne og sikrer de
bedste rammevilkår med blandt andet nye analyser. Mens det for andre betyder meget at have adgang til Dansk Fjernvarmes faglige medarbejdere, der kan rådgive om alt fra teknik og økonomi til jura og energibesparelser, og som samtidigt
udvikler vejledninger og beregningsmodeller. Om dit selskab består af to eller 200 medarbejdere, er I velkomne i Dansk
Fjernvarme – med alle de medlemsfordele, det indebærer.
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ERFA-GRUPPER
Et medlemskab i Dansk Fjernvarme giver automatisk mulighed for at deltage i en eller flere
erfa-grupper. Erfa-gruppernes formål er at formidle viden og erfaringsudveksling.
At være medlem af en eller flere erfa-grupper er en del af jeres medlemskab i Dansk Fjernvarme. Erfa-grupperne etableres på baggrund af ønsker og behov fra medlemmerne. Her ser
du hvilke erfa-grupper, vi har lige nu.
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RÅDGIVNING
Via et medlemskab af Dansk Fjernvarme opnår du og dit selskab adgang til fagligt kompetente
medarbejdere, der gratis rådgiver inden for blandt andet:
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ARRANGEMENTER
Udover adgang til et stort udbud af kurser, temadage og erfa-møder, har du med et medlemskab i Dansk Fjernvarme også mulighed for at deltage i en række større arrangementer. Nogle
er udelukkende for medlemmer, mens andre er åbne for resten af branchen.

REGIONALMØDER

GENERALFORSAMLING

Afholdes hvert forår og sætter fokus på branchens

Det årlige møde, hvor medlemmerne beslutter

mest aktuelle emner og drøfter de udfordringer,

retning og strategi for Dansk Fjernvarme.

som Dansk Fjernvarmes medlemmer står overfor.

LANDSMØDE

PULS

Med mere end 2.000 deltagere er det den største

Politik, Udvikling, Læring og Samarbejde danner

begivenhed i energisektoren. Der er indlæg fra indu-

baggrund for fjernvarmens eget folkemøde hver

stri, politikere og forskere samt leverandørudstilling.

sommer. Fokus på aktuelle udfordringer og netværk.

NYHEDSBREVE
Vi holder vores medlemmer opdateret gennem flere forskellige nyhedsbreve. Hver morgen serverer
vi et friskt overblik over, hvad andre medier skriver om branchen og energisektoren. Herudover kan
alle abonnere på nyheder fra både Dansk Fjernvarme og tænketanken Grøn Energi – og modtage
et særligt nyhedsbrev om vores store udbud af uddannelser og arrangementer.
Alle medlemmer af Dansk Fjernvarme kan desuden tilmelde sig MedlemsNyt, der hver uge byder
på nyheder, vejledninger og værktøjer, som kun ansatte og bestyrelsesmedlemmer i Dansk
Fjernvarmes medlemskreds har adgang til. Tegn abonnement på nyhedsbrevene på danskfjernvarme.dk/nyhedsbreve.

FJERNVARMEN
Fjernvarmen er det førende magasin om fjernvarme, forsyning og energi. Magasinet går bag om nyhedsstrømmen og
stiller skarpt på ny viden, tendenser og aktuelle temaer, der kan inspirere til faglig og strategisk udvikling af sektoren. I
reportager og interview møder man eksperter og politikere, der sætter perspektiver på fremtiden – og fagfolk og ledere,
der driver fjernvarmen og energiforsyningen frem.
Magasinet udkommer syv gange om året – både på tryk og i en
online-udgave.
Knap 4.000 abonnerer på magasinet. Medlemmer af Dansk Fjernvarme får magasinet tilsendt gratis og kan herudover tegne flere
abonnementer med en særlig medlemsrabat. Magasinet kan leveres
både til selskabet og privatadresser. Læs mere om Fjernvarmen og
tegn abonnement på danskfjernvarme.dk/magasinet.

DIGITALE MEDIER
På danskfjernvarme.dk kan ansatte og bestyrelsesmedlemmer i Dansk Fjernvarmes medlemskreds få eksklusiv adgang
til en særlig sektion med nyheder, vejledninger og værktøjer, der er målrettet det tekniske og administrative arbejde hos
medlemmerne og den strategiske udvikling af fjernvarmeselskaberne.
Dansk Fjernvarme er også aktivt til stede på Facebook, LinkedIn og Twitter. Her kan man følge foreningens politiske
arbejde og bestræbelserne på at udbrede kendskabet til fjernvarme.

FJERNVARMENS HUS
Fjernvarmens Hus i Kolding er ikke kun Dansk Fjernvarmes hovedkvarter, men er samtidig også et videnscenter for
fjernvarme. I huset kan du møde en række virksomheder, der alle beskæftiger sig med fjernvarme.

I huset finder du: Dansk Fjernvarmes Handelsselskab (DFH), som har til formål at sikre en omkostningseffektiv energispareindsats, Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP), som rådgiver og arbejder med projekter hos fjernvarmeselskaber,
DFF-EDB, et softwarehus, der udvikler og sælger software og hardware til forsyningsvirksomheder og FIF Marketing, der
har speciale i kommunikation og markedsføring for fjernvarmebranchen.

MEDLEMSUNDERSØGELSE 2016
I 2016 lavede Dansk Fjernvarme sin første undersøgelse blandt medlemmerne. Undersøgelsen viste
stor tilfredshed og viste desuden, hvilke områder foreningen skal fokusere på fremover.
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ER DIT FJERNVARMESELSKAB ENDNU IKKE MEDLEM AF DANSK FJERNVARME?
GIV OS ET KALD OG VI KOMMER UD TIL EN SNAK

