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Energiforsyning 2030
Analyse viser, at rammevilkår står i 

vejen for udnyttelse af vind til varme. 
PSO-aftale er kun et skridt på vejen.

Det nye solvarmeanlæg i Silkeborg bliver dobbelt så stort som 
verdens største. De 156.000 m2 opføres på kun seks måneder for 
at blive klar, før energispareaftalen udløber.

Uden energispareaftale  
– ingen solvarme

Investeringer i nye solvarme anlæg 
falder brat i 2017 på grund af 

 usikkerhed om energibesparelser.

NY VIDEN

NYHEDER

Silkeborg fordobler 
solvarmerekord

PRAKSIS
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- en stabil og troværdig samarbejdspartner!

Produkter til
fjernvarme

Tjæreborg Industri leverer forskellige 
produkter til fjernvarmebranchen med 
fokus på et funktionelt og arbejdsmiljø-
venligt design samt lang holdbarhed.

• Indføringsskabe, glasfiber
• Fjernvarmeskabe, galv. stål
• Fjernvarmeskabe, aluminium
• Flangefittings i rustfrit stål
• Flangefittings i coatet stål
• LINK SEAL®

• Ventilbrønde i beton
• Ventilbrønde i plast
• Brønddæksler, støbejern
• Brønddæksler, komposit
• Brønddæksler, galv. stål
• Brønddæksler, aluminium

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

• T-nøgler til afspærringshaner
• Flex-vogne
• Løftevogne til brønddæksler
• Løftestang til brønddæksler
• Magnetløfter til brønddæksler
• Andet tilbehør

T- nøgle

LINK SEAL®

Rustfri flangefittings 
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KONTAKT
Nature Energy
Ørbækvej 260  |  5220 Odense SØ
Tlf. 63 15 64 15  |  natureenergy.dk

effektiv varmeproduktion 
og lavere varmepris
Vi ved, at den grønneste energi er den, du ikke bruger. Lad os hjælpe med at effektivisere både  
jeres varmeforsyning og jeres gaskøb.

Vi kan nemlig hjælpe med andet end en konkurrencedygtig gaskontrakt.

Lad os drøfte de andre mulig heder vi har, for at skabe værdi med energi til gavn for varme forbrugerne.

Vidste du at Nature Energy går aktivt ind i den grønne omstilling?  
Fra vores biogas anlæg sender vi opgraderet klimavenlig biogas ud i gasnettet. 

Og mere er på vej.

Nature Energy er din strategiske 
samarbejdspartner, når det handler om

■  Samlet planlagt produktion
Under etablering
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IndholdEnergibesparelser: Udgifterne må tøjres

I den netop indgåede aftale om PSO har et bredt 
politisk flertal aftalt, at en del af finansieringen 
skal findes i en reduktion af den energisparefor-
pligtigelse, vi, sammen med gas- og elsektoren, har 
foreslået i den kompromisaftale, vi afleverede til 
ministeren i marts. Nu er det mere end 11 måneder 
siden, der burde være indgået en aftale, og næsten 
lige så længe siden vi afleverede vores fælles kom-
promisforslag. Realiteter, det ikke giver mening at 
ignorere. 

Som brancheforeninger kan vi have hver vores 
bekymringer om, hvordan vi skaber gode kår for 
vores medlemmer. Men vi må aldrig fjerne fokus fra 
det helt overordnede mål med ordningen, nemlig at 
sikre en omkostningseffektiv nedbringelse af brut-
toenergiforbruget. 

Her har især solvarme vist sit værd. I 2015 ud-
gjorde solvarme mere end 12 procent af de indbe-
rettede besparelser. I 2014 var tallet 3 procent, og 
stigningen skyldes blandt andet en teknologiud-
vikling, der gør, at solvarme i dag kan producere en 
kWh varme til mellem 20 og 25 øre. Det er billigere 
end langt de fleste andre teknologier. 

Investeringer i solvarme har lagt et loft over 
den pris, energibesparelser kan handles til. Og 

solvarme har vist sig som et effektivt værn 
mod kraftigt stigende omkostninger til 

indfrielse af energibesparelserne – sam-
tidig med at det har skabt vækst og be-
skæftigelse i den danske industri. 

Hvis man for alvor er optaget af, at 
en ny energispareaftale skal være så 
omkostningseffektiv som muligt, bør 
man sikre adgang til de værktøjer, der 

lægger loft over omkostningerne. Det 
gør solvarme. Og det vil varmepum-
per også gøre. 

Kim Mortensen,  
direktør for Dansk Fjernvarme
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NY VIDEN

Byerne overtrumfer Trump
USA’s kommende præsident vil muligvis bremse om-

stillingen til vedvarende energi. Men stater og byer 

vil fortsat efterspørge grønne løsninger, herunder 

fjernvarme. Det vurderer IDEA-direktør Rob Thorn-

ton, der talte på landsmødet.

Læs mere side 6

Et godt skridt på vejen
Energiforsyning 2030 præsenterer tre forskellige scenarier for fremtidens energiforsyning. Ude i virkeligheden er 
Ringkøbing Fjernvarmeværk blandt dem, der skal beslutte, hvor varmen skal komme fra i de kommende år.
– Valget er faldet på en gasmotordrevet varmepumpe, fordi vi har brug for en løsning nu. Om to år er grundbelø-
bet væk, og så skal vi være klar med et alternativ til kraftvarmen, siger direktør Jesper Skovhus Andersen.

Læs mere side 24

PRAKSIS

Energiforsyning 2030 
lever videre på nye måder
Grøn Energi har afleveret sin analyse, 

Energiforsyning 2030, til regeringens 

energikommission. Derudover skal ana-

lysen debatteres og anvendes bredt. 

Læs mere side 12

NYHEDER

NYHEDER

Også her
er der 
fjernvarme
Læs mere side 19

Skatteafgørelse er godt nyt
Ny afgørelse fra Skatterådet gør det nemmere at 

 opretholde skattefritagelsen for fjernvarmeselskaber 

med proceskunder og indkøb af varme.

Læs mere side 36



Donald Trump indtager Det 
Hvide Hus den 20. januar. Men 
selvom USA’s næste præsident 

ikke anerkender menneskeskabte kli-
maforandringer, vil det formodentlig 
ikke få den store betydning for fjern-
varmens muligheder og den grønne 
omstilling i USA. 

Det vurderer Rob Thornton, di-
rektør i IDEA (International District 
Energy Association), der på Dansk 

Fjernvarmes landsmøde i Bella Center 
slog fast, at udviklingen i højere grad 
drives frem på det mere lokale/regio-
nale niveau af byer og delstater. 

I kølvandet på det amerikanske 
valg har Fjernvarmen interviewet 
Rob Thornton for at få hans syn på 
den kommende præsident Donald 
Trumps indflydelse på amerikansk 
energipolitik, fjernvarmens mulighe-
der, den grønne omstilling og danske 

virksomheders muligheder på det 
amerikanske marked.

Comeback til fossilerne
Donald Trumps sejr kom som en over
raskelse for de fleste. Hvad tror du, 
valget af ham vil betyde for energi
politikken?
– Det vil tiden vise, men det afhæn-
ger meget af, hvilke folk, Trump-
administrationen udpeger. De tidlige 
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Den grønne omstilling sker i høj grad lokalt. Derfor får valget af Trump ikke 
alt for stor betydning på det område, vurderer Rob Thornton, direktør i den 
amerikanske energiorganisation IDEA.

Byer og stater 
vil redde USA’s 
grønne omstilling 

– Vi ser en stigende anerken-
delse af vigtigheden af energi-
systemer i især de nordøstlige 
delstater, der blev ramt hårdt af 
orkanen Sandy, fortæller Rob 
Thornton, der blandt andet af 
denne årsag ser lyst på fremti-
den for fjernvarme- og fjernkø-
lesystemer i en række stater.
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signaler tyder på en præference mod 
fossile brændsler for at generere øko-
nomisk overskud og en hensigt om at 
tilbagerulle nogle af de beslutninger, 
Obama-administrationen vedtog 
for at mindske klimaændringerne. 
På trods af, at flertallet af vælgerne 
– over 74 procent inklusive republi-
kanerne – mener, at klimaændringer 
er en alvorlig trussel, tror jeg ikke, at 
Trumps regering vil lade sig styre af 
meningsmålinger. 

Så på overfladen er der grund 
til bekymring. Men det er min for-
nemmelse, at valget ikke får så stor 
betydning som forventet. Hvorfor 
ikke? Fordi fjernvarme og -køling i 
USA aldrig har fået den store støtte 
fra regeringens side, og fordi mange 
af de tiltag, der støtter fjernvarme 
og -køling, sker på byniveau eller del-
statsniveau.

Endelig spiller markedskræfterne 
en stor rolle i den amerikanske øko-
nomi, hvilket betyder, at kulfyret 
elektricitet lige nu oplever stor kon-
kurrence fra historisk lave naturgas-
priser. Og så har flere delstater ved-
taget ambitiøse politikker omkring 
sol- og vindenergi, hvilket vi begynder 
at kunne se effekten af.

I det store hele ville virksomhe-
derne bag de grønne teknologier nok 
have foretrukket at fortsætte med 
Obama.

Det er ikke nogen hemmelighed, at 
Trump er klimaskeptiker, og at han 
forventes at prioritere kul, skifergas, 
olie og naturgas til fordel for vind, sol 
og biomasse. Hvordan tror du, han vil 
ændre Obamas energipolitik?
– Vi må se, om retorikken i Trumps 
kampagne bliver blødt op, når han 
møder virkeligheden. Jeg kan dog 
godt forudse, at den fossile lobby 
vil have bedre arbejdsvilkår under 
præsident Trump end under præsi-
dent Obama. Vi kommer eksempelvis 
nok til at se en tilbagerulning af be-
kendtgørelser, der skulle få statslige 
institutioner til at mindske energifor-

bruget og implementere mere bære-
dygtige løsninger.

Jeg tror dog også, at der vil være en 
tendens til, at ledelserne i de stats-
lige institutioner vil fortsætte med 
at indføre energibesparende tiltag 
alene ud fra et økonomisk synspunkt 
og nedtone de miljømæssige fordele.

Under din tale ved Dansk Fjernvar
mes landsmøde udtrykte du be
kymringer omkring en mulig sejr til 
Trump. Nu hvor det er sket, hvordan 
har du det så i forhold til fremtiden 
for energisektoren?
– Jeg har virkelig beundret præsident 
Obamas engagement for at skubbe 
USA forrest i kampen mod klimafor-
andringer, hvor han har fået Kina og 
andre lande til at følge trop. Jeg kan 
godt være bekymret for, at USA ikke 
længere vil trække læsset under en 
Trump-administration, og at det vil 
ødelægge momentum på det tids-
punkt, hvor der er mest brug for det.

Begge præsidentkampagner talte 
dog for nødvendigheden af at inve-
stere i infrastruktur og modernisere 
vores net. Her vil IDEA forsøge at rejse 
opmærksomhed omkring investerin-
ger i fjernvarme som en energieffek-
tiv infrastruktur, der kan frembringe 
en levedygtig vej mod at skabe gode 
arbejdspladser. Hvorfor skal vi bygge 
en enkelt Keystone-olieledning, når 
vi kan investere i hundreder af lokale 
fjernkøle- og fjernvarmenet rundtom 
i landet?

Stater og byer
Ved landsmødet i København under
stregede du, at delstater og byer har 
større indflydelse på at efterspørge 
fjernvarme og se potentialet i fjern
varme og køleløsninger, end der er 
på regeringsniveau. Mener du stadig, 
at det er sandt, uanset udfaldet af 
valget? 
– Regeringens energipolitik har været 
ret vigtig for udviklingen af sol- og 
vindkraft. Mens fjernvarme og -køling 
på den anden side har fået meget 
begrænset støtte fra regeringen. Men 
vi ser en stigende anerkendelse af 
vigtigheden af energisystemer i især 
de nordøstlige delstater, der blev 
ramt hårdt af orkanen Sandy. Stater 
som New York, New Jersey, Connec-
ticut og Massachusetts har alle gang i 
flere forskellige programmer, der skal 
fremme kraftvarme og fjernvarme og 
fjernkøling. 

Hvad vil præsidentvalget betyde for 
danske virksomheders muligheder 
for at eksportere viden og konkrete 
fjernvarme og køleløsninger til USA?
– Jeg tror, at danske virksomheder, der 
ønsker at eksportere til USA, skal fo-
kusere på regioner som New England, 
New York, Pennsylvania, West Virginia, 
Delaware og den øverste del af Midt-
vesten. Og her vil IDEA stå til rådighed 
med at assistere vores danske med-
lemmer med rådgivning og vejledning.

Et andet markedsområde, der kan 
være interessant fra danske virksom-
heders synspunkt, er vores college- og 
universitetssektor. Der er flere hun-
drede amerikanske universiteter, der 
fortsat vil arbejde for at sænke deres 
CO2-aftryk og hæve effektiviteten, og 
som vil være ideelle kandidater til at 
udnytte dansk teknologi. En del af 
dem undersøger allerede muligheden 
for at skifte fra damp til varmt vand.

Jeg vil råde danske eksportvirk-
somheder til at fokusere på omkring 
15 demokratiske stater, hvor poli-
tikerne er seriøse omkring at få en 
mere fleksibel energiinfrastruktur. J

– På overfladen 
er der grund  

til bekymring. Men det 
er min fornemmelse, at 
valget ikke får så stor 
betydning som for-
ventet.

Rob Thornton, direktør i den ameri-
kanske energiorganisation IDEA
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Kraftværkskøb var ansvarligt

Det er blot tre år siden, at flere danske 

medier kunne berette, at Vattenfall igen 

ville forsøge at sælge sine tre store kraft-

værker herhjemme: Amagerværket, Fyns-

værket og Nordjyllandsværket.

Danske medier spekulerede i, at det ville 

blive svært at sælge kraftværkerne på 

grund af deres udfordrede økonomi og de 

lave elpriser.

Ingen af de store internationale energi-

selskaber kunne se en forretningsplan 

for værkerne, og de blev derfor to år efter 

solgt til kommunale forsyningsselskaber.

I København til HOFOR, på Fyn til 

Fjernvarme Fyn og i Aalborg til Aalborg 

Kommune, der som ny kraftværksejer 

konsoliderede sig som et decideret multi-

forsyningsselskab.

Fælles for de tre nye ejere var, at de alle 

begrundede deres køb med ønsket om at 

kunne opretholde en høj forsyningssik-

kerhed for deres borgere og styrke den 

grønne omstilling i varmeforsyningen.

I januar i år blev Nordjyllandsværket 

overtaget af Aalborg Kommune, der 

netop argumenterede for, at købet ville 

give dem maksimal indflydelse på udvik-

lingen, så de kunne sikre en bæredygtig 

udvikling.

Når Aalborg Kommune har fået årets 

fjernvarmepris, så skyldes det, at den er 

et forbilledligt symbol på den udvikling, 

vi ser i de store byer, hvor kommunale 

forsyninger tager ansvar for det samlede 

energisystem og ønsker at tage ejerskab 

over forsyningen til glæde for deres 

borgere. Det var en samfundsansvarlig 

beslutning.

Jeg tror, de fleste var klar over, at beslut-

ningen om at hæve varmeprisen ville 

medføre debat. Når beslutningen blev 

truffet alligevel, så var det, fordi det var 

en nødvendig beslutning, der ville være 

blevet truffet under alle omstændighe-

der på grund af manglende indtægter fra 

elproduktion. Den erkendelse var de tidli-

gere ejere også kommet frem til, hvorfor 

de før salget forberedte en voldgiftssag, 

da de mod den indgåede aftale med kom-

munen ønskede at hæve priserne.

I en tid, hvor der fra politisk side er mest 

fokus på at effektivisere og gennemføre 

besparelser, er der især behov for selska-

ber, der tager samfundsansvar og sikrer 

samfundshensynet.

Sikrer en fortsat høj forsyningssikkerhed 

og sikrer, at den grønne omstilling, der har 

givet den grønne danske industri en for-

del på eksportmarkederne, fortsat bliver 

bærende.

Aalborg Kommune har helt fortjent fået 

årets fjernvarmepris for at sætte handling 

bag ordene: udvikling, konsolidering, ef-

fektivitet, grøn omstilling og forsynings-

sikkerhed.

Eller med andre ord: Alt det, der karakte-

riserer fjernvarme.

Uffe Bro, formand, Dansk Fjernvarme, 

bragt i NORDJYSKE Stiftstidende 

9. november 2016

Under landsmødet gik Fjern-
varmeprisen 2016 til Aalborg 
Kommune, der blev belønnet 

for at tage ansvar for den samlede 
energiforsyning, modige beslutnin-
ger, for at holde blikket stift rettet 

mod omstilling til vedvarende energi 
og for at køre en meget åben proces 
med etableringen af sit Råd for Grøn 
Energi.

Fjernvarmeprisen skabte efterføl-
gende en del lokalpolitisk debat, og 

vi bringer her Dansk Fjernvarmes be-
styrelsesformand Uffe Bros bidrag til 
debatten, hvor han forklarer, hvorfor 
Aalborg Kommune var den helt rig-
tige modtager af Fjernvarmeprisen. J

Fjernvarmeprisen 2016, der gik til Aalborg Kommune, skabte en del 
lokalpolitisk debat. Vi bringer her Dansk Fjernvarmes bidrag til debatten og 
en kort præsentation af Aalborg Kommunes nye Råd for Grøn Energi, der har 
sikret en meget åben proces.

Derfor gik årets fjernvarmepris 
til Aalborg Kommune

I Energi Danmark har vi altid fokus på det 
værdiskabende samarbejde med vores kunder. 
Vi går gerne langt for hver enkelt kunde – også  
hvis det i perioder er op ad bakke. 

www.energidanmark.dk

Kunden
  i
 centrum

Kontakt Production
+45 87 44 67 80
production@energidanmark.dk
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Råd for  
Grøn Energi
I forbindelse med 
etableringen af 
Aalborg Energikon-
cern og opkøbet af 
Nordjyllandsværket 
har byrådet i Aalborg 
Kommune valgt at 
køre en unik åben 
proces ved at etab-
lere det særlige Råd 
for Grøn Energi. 

Rådet består af 
rådmanden for Miljø- 
og Energiforvaltnin-
gen, embedsmænd 
fra Miljø- og Energi-
forvaltningen, repræ-
sentanter for de poli-
tiske partier i Aalborg 
Byråd, eksperter fra 
Aalborg Universitet, 
Dansk Fjernvarme og 
aalborgensiske nøg-
leaktører som Aal-
borg Energikoncern, 
Nordjyllandsværket, 
Aalborg Portland og 
Reno-Nord.

Råd for Grøn 
Energi arbejder i 
disse måneder på en 
strategi for grøn om-
stilling, der skal ligge 
klar i begyndelsen af 
2017.
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Overskudsvarme 
kan udnyttes billigt
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PSO-afgiftens død er første skridt til at få elvarmepumper ind i systemet, hvor 
de kan sørge for, at industriens overskudsvarme udnyttes. De næste skridt er 
relativt billige for Danmark, viser nye tal.

Den danske industri kan blive 
en habil leverandør af over-
skudsvarme til fjernvarme. 

Nye tal viser, at overskudsvarmen 
har potentiale til at udgøre hele otte 
procent af den samlede varmepro-
duktion i fjernvarmen. Endda uden at 
det vil medføre noget voldsomt tab 
for statskassen. I dag kommer kun 
2,9 procent af den danske fjernvarme 
fra virksomhedernes overskuds-
varme.

Når potentialet ikke udnyttes i 
dag, skyldes det især to ting: Den 
første er, at fjernvarmeselskabernes 
alternativ til at investere i udnyt-
telsen af overskudsvarme ofte er at 
investere i afgiftsfri biomasse, der er 
mere konkurrencedygtig. Den anden 
årsag er, at temperaturen fra indu-
striens processer ikke er høj nok til at 
blive anvendt direkte i fjernvarmen. 
Der skal hjælpemidler til i form af 
eldrevne varmepumper, der vil kunne 
løfte temperaturen op til det nødven-
dige. 

Afgifter står i vejen
Når fjernvarmeselskaberne ikke bare 
investerer i de eldrevne varmepum-
per, skyldes det blandt andet, at den 
el, der skal bruges, er belagt med en 
række forskellige afgifter, der gør, at 
det ikke er rentabelt. 

– Det er selvfølgelig en politisk 
beslutning, hvordan afgifterne skal 
skrues sammen. Politikerne bør dog 
være opmærksomme på, at valget 
af afgiftsstruktur har konsekvenser. 
Som det ser ud nu, er en af disse kon-
sekvenser, at afgifterne begrænser 
fjernvarmeselskabernes mulighed for 
at investere i eksempelvis varmepum-
per, siger John Tang, chefkonsulent i 
Dansk Fjernvarme.

I dag kommer overskudsvarmen 
primært fra processer i industrien. 
Det er typisk virksomheder, der har 
processer, der involverer afbrænding, 
smeltning, afkøling, afdampning 
eller tørring. Processerne skaber no-
get overskudsvarme, der i de fleste 
tilfælde nemt kunne sendes ud i fjern-

varmerørene og gøre gavn i de fjern-
varmeforsynede danske hjem. I dag 
sendes den ofte direkte ud til fuglene.

Billig løsning
Hvis man fra politisk side fjerner de 
afgifter, der hindrer fuld udnyttelse 
af overskudsvarmen, efterlader det 
selvsagt et tab på statsfinanserne. 
Energiordfører fra Det Radikale Ven-
stre Andreas Steenberg har spurgt 
Skatteministeriet, præcis hvor meget 
det drejer sig om. 

Skatteministeriet kommer frem 
til, at det koster mellem 385 og 420 
millioner kroner i tabt provenu årligt 
at sænke elafgiften for el til eldrevne 
varmepumper fra de nuværende 38,3 
øre/KWh til 4 øre/KWh på elprisen, 
hvis potentialet på 7 PJ udnyttes.

Skatteministeriets beregninger 
forudsætter imidlertid, at der alene 
betales overskudsvarmeafgift ved en 
varmeeffekt på mere end 300 procent 
for varmepumpen. Men eftersom 
Andreas Steenbergs spørgsmål til 

Farvel til PSO-afgiften
Regeringen har indgået en bred politisk aftale om at afskaffe PSO-afgiften gradvist fra 2017-2022, så støtten til 
 vedvarende energi fremover finansieres over finansloven. Hovedpunkterne i aftalen er:

 ɟ Havvindmølleparken Krigers Flak og de to kystnære havvindmølleparker ved Vesterhav Nord og Vesterhav Syd 
 gennemføres.

 ɟ Energiselskabernes besparelsesforpligtelser reduceres fra 12,2 PJ årligt til ca. 10,1 PJ årligt i perioden 2017-2021. 
 ɟ Der afsættes en grøn klimapulje på i alt 375 mio. kr., herunder 50 mio. kr. i 2017, 50 mio. kr. i 2018, 100 mio. kr. i 2019 og 

175 mio. kr. i 2020. En grøn klimapulje vil understøtte den grønne omstilling på en hensigtsmæssig måde, herunder 
særligt reduktioner, der kan bidrage til opfyldelsen af Danmarks 2030-mål i den ikke kvoteomfattede sektor mv.

 ɟ ForskEL-programmet overflyttes til finansloven og omprioriteres til EUDP.

Aftalen finansieres blandt andet ved at droppe puljen ”VE til proces”, afskaffe den resterende pulje på 22 MW 
 forsøgsvindmøller, reducere den grønne check og hæve bundskatten.
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Nye optimeringsmuligheder med hyppigere målerdata

Assens Fjernvarme udnytter den øgede datamængde fra sine 
netværksaflæste varmemålere til at overvåge og optimere 
driften i forhold til blandt andet fremløbstemperatur, afkøling og 
ledningstab. De hyppige data kommer også kunderne til gode i 
form af bedre kundeservice.

“Det er værdien af data, der gør, at vi har lavet så stor en inve-
stering. Det kan ikke prissættes. Vi kan lige pludselig begynde at 
bruge forbrugsdata til andet og mere end bare afregning. Nu kan 
vi analysere, finde fejl og forbedringsmuligheder, vi ikke tidligere 
kunne.” Adm. Direktør Marc Roar Hintze, Assens Fjernvarme.

kamstrup.com/assens

Måleraflæsning på  
timebasis åbner op for 
et helt nyt potentiale
Automatisk måleraflæsning via fast netværk
Assens Fjernvarme, Danmark 

ministeriet gik på at fjerne elafgiften, 
vil det være et sandsynligt scenarie, 
at overskudsvarmeafgiften tilpasses, 
så der fremover lægges afgift på al 
den varme, varmepumpen kan levere. 
Dansk Fjernvarmes beregninger viser, 
at det vil resultere i, at konsekven-
serne for statskassen vil være redu-
ceret til et sted mellem et tab på 175 
millioner og 315 millioner. 

– Uanset hvilke af disse tal man 
læner sig op ad, må konklusionen 
være, at det er relativt billigt for at 
få øget andelen af overskudsvarme i 
fjernvarmen fra cirka 3 til 8 procent til 
gavn for både virksomheder og miljø, 
vurderer John Tang.

Klimaregnskabet er således po-
sitivt, hvis hele overskudsvarmepo-
tentialet udnyttes. Det skyldes, at 
overskudsvarmen typisk fortrænger 
varme, der skulle have været produ-
ceret på andre brændsler såsom na-
turgas. Fuld udnyttelse af potentialet 
vil fortrænge i alt knap 200.000 tons 
CO2 og vil dermed bidrage markant til 
at forbedre Danmarks samlede udslip 
uden for den kvotebelagte sektor. 

Nødvendig afgiftsændring
Ifølge Dansk Fjernvarme er en sænk-
ning af afgifterne nødvendig, før 
fjernvarmeselskaberne kan sætte en 
stopper for den luksus, industrien i 
dag giver fuglene, så varmen i stedet 
ender som fjernvarme i danske hus-
stande. 

– I dag er overskudsvarmen mange 
steder konkurrencedygtig i forhold til 
varme produceret på naturgas, selv 
med de høje afgifter. Men den er i øje-
blikket ikke konkurrencedygtig i for-
hold til biomasse, siger John Tang. J
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Fremtidens danske energipolitik 
er i høj grad til debat i disse år. 
Både når det handler om de ud-

fordringer, der venter i de nærmeste 
år, og når det handler om at tænde 
for det kraftige lys, der rækker noget 
længere ud i fremtiden. 

Det sidste er regeringens energi-
kommission et eksempel på, i og med 
at dens rolle er at formulere anbe-
falinger til den danske energipolitik 

fra 2020 til 2030. Fjernvarmens tæn-
ketank Grøn Energi satte sig straks 
for at matche den ambition ved at 
søsætte analyseprojektet ”Energifor-
syning 2030” sammen med Ea Ener-
gianalyse. 

Energiforsyning 2030 blev præsen-
teret ved landsmødet i slutningen af 
oktober og blev godt modtaget. Nu 
er det ambitionen, at analysen skal 
leve videre som både fagligt diskus-

sionsoplæg og konkret redskab. Det 
fortæller leder af Grøn Energi Jesper 
Koch, som magasinet Fjernvarmen 
har talt med en god måneds tid efter 
lanceringen.

Rammebetingelserne er afgørende
Jesper Koch – hvad viser analysen 
Energiforsyning 2030 i korte træk?
– Den tegner et billede af, hvilke 
investeringer man sandsynligvis 
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Analysen ”Energiforsyning 2030”, som blev præsenteret på landsmødet, lever 
videre som input til Energikommissionen, debatoplæg til energipolitikerne og 
redskab for varmeselskaberne.

Energiforsyning 2030:
Til inspiration og debat

TEMA 

Energi-

forsyning  

2030

Energiforsyning 2030 sætter spot 
på de beslutninger, fjernvarmen 
skal træffe, fordi den snart rammes 
af omvæltninger. Især i forbindelse 
med grundbeløbets bortfald, for-
tæller leder af Grøn Energi Jesper 
Koch, der præsenterede analysen 
på landsmødet.
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vil foretage, både i de store byer og 
uden for dem, under nogle forskel-
lige scenarier, hvor vi har simuleret, 
hvad der sker, hvis man ændrer ved 
rammebetingelserne. Analysen viser 
dermed også, hvor følsomme fjern-
varmeselskabernes beslutninger rent 
faktisk er, i forhold til hvilke ramme-
betingelser der gælder. Sektoren kan 
virkelig ende med at bevæge sig ud 
ad vidt forskellige spor, alt efter hvad 
politikerne beslutter.

Energiforsyning 2030 viser, at 
fjernvarmen er i gang med den 
grønne omstilling – men hvordan kan 
vi gennemføre den mest effektivt og 
samfundsøkonomisk mest fornuftigt? 
Det er sådanne ting, vi har kigget på.

Hvad overrasker?
– Det mest overraskende er, at der 
kommer en ny teknologi på banen 
– nemlig de motorbaserede, gas-
drevne varmepumper. De kan frem-
stille billig varme med høj effektivitet 
og er derfor økonomisk set robuste 
over for udsving i gasprisen. Vi ser 
dem allerede dukke op nu, og vi for-
udser, at der kommer endnu flere af 
dem. Især hvis politikerne ikke æn-
drer ved de nuværende rammebetin-
gelser. I dag har vi 40 MW varmepum-
per – herunder også på el. Hvis man 
ikke ændrer rammevilkårene ud over 
at fjerne PSO’en, vil der komme cirka 
800 MW gasdrevne varmepumper 
frem mod 2030. Det er en ret markant 
udvikling.

Det betyder til gengæld også, at 
man er nødt til at ændre rammevilkå-
rene, hvis man politisk har et ønske 
om, at el skal bruges i fjernvarmen. 
Hvis man virkelig ønsker den udvik-
ling, er det ikke nok at fjerne PSO’en. 
Det er faktisk kun halvdelen af løsnin-
gen. Så skal elafgiften og eltariffen 
også sættes ned. Det gode ved det er, 
at eldrevne varmepumper så til gen-
gæld bliver den foretrukne løsning. 
Hvis man ændrer rammebetingel-
serne på denne måde, får Danmark, 
ifølge vores beregninger, 2.000 MW 
eldrevne varmepumper ud af det, 
mens der så til gengæld kun kommer 
få af de gasdrevne. Det er faktisk 
netop det ønske, Danmark har rent 
politisk, fordi det giver den største 
fleksibilitet i det sammenhængende 
energisystem.

Derudover viser analysen en anden 
lidt overraskende ting, nemlig at 
solvarme på længere sigt vil spille en 
rolle i de store byer. Derfor er det også 
vigtigt at holde foden på speederen 
nu i forhold til sol, så vi kan holde 
farten, indtil solvarmeteknologien af 
egen drift vil overtage fremdriften. 

Byggeklodser til kommissionen
Hvis vi spoler lidt tilbage i tiden, 
hvad var så baggrunden for, at I sø
satte Energiforsyning 2030?
– Formålet var at levere nogle byg-
geklodser til Energikommissionen, 
så den havde noget god og brugbar 
viden om fjernvarmens situation. 
Men projektet – som jo viser en række 
mulige scenarier for fremtiden – har 
også været med til at sætte spot på, 
at fjernvarmen skal træffe beslut-
ninger, fordi den snart rammes af 
omvæltninger. Især i forbindelse med 
grundbeløbets bortfald. Det har også 
været en baggrund for analysen, at 
den skulle være med til at synliggøre 
denne situation. 

Hvordan er analysen så blevet mod
taget, siden den blev lanceret på 
landsmødet?
– Rigtig godt, synes jeg. Vi har fået 
positive tilkendegivelser fra både 
universiteter og Dansk Fjernvarmes 
medlemmer, store som små. Jeg er 
også inviteret til at holde indlæg om 
analysen flere steder, blandt andet 
hos Energistyrelsen. Analysen er også 
overdraget til Energikommissionen 
via den følgegruppe, Dansk Fjern-
varme sidder i. Desuden var Jesper 
Lorentzen, der sidder i ministeriet 
med sekretariatsfunktion for kom-
missionen, med til at debattere Ener-
giforsyning 2030 ved landsmødet.

Hvad skal der ske med analysen nu?
– Vi skal ud og fortælle meget mere 
om den, vi skal arbejde på en hand-
lingsplan for udbygning af varme-
pumper, og så skal vi i gang med 
forskellige opfølgende analyser, som 
vi vil fortælle om hen ad vejen.

Fungerer også som værktøj
Hvad kan fjernvarmeselskaberne 
bruge sådan en analyse til?
– Den kan inspirere til at tænke stra-
tegisk, hvis selskaberne ikke allerede 

er i gang, eller supplere det strategi-
arbejde, de er i gang med. Analysen 
tegner nogle grundlæggende poten-
tielle udviklingsveje op for dem, som 
de kan forholde sig til. 

Analysen er desuden ikke kun en 
akademisk og teoretisk øvelse. Til 
vores scenarieberegninger har vi ek-
sempelvis regnet ganske præcist på 
alle typer varmepumper med alle ty-
per kilder. Det kan hjælpe de enkelte 
varmeselskaber til at se på, hvilke 
veje frem de i hvert fald bør overveje 
som en slags præstudie på, hvad der 
kan være brugbart for dem. På den 
måde giver analysen nogle helt brug-
bare pejlemærker.

Hvad bør politikerne bruge den til? 
– Energiforsyning 2030 er afgjort 
diskussionsoplæg til, at de kan træffe 
beslutninger. Nu har politikerne 
faktisk, endda med et bredt flertal, 
vedtaget udfasningen af PSO’en og 
en plan for udbygningen af vind. Så 
vil det også være naturligt, at de føl-
ger op med beslutninger, der sikrer, 
at Danmark også får et sammenhæn-
gende, fleksibelt energisystem, der 
kan udnytte vindstrømmen. Analysen 
viser, at det ikke kommer til at ske, 
hvis vi fortsætter med ”business as 
usual”. J

– Formålet var 
at levere nogle 

byggeklodser til 
Energikommissionen, 
så den havde noget 
god og brugbar viden 
om fjernvarmens 
situation.  

Jesper Koch, leder af Grøn Energi

Energiforsyning 
2030
Fjernvarmen sætter fokus på 
Grøn Energis analyse, Energifor-
syning 2030.

Læs også artiklerne på side 24 
og 30.
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Dansk Fjernvarmes Distributi-
onsgruppe har endnu en gang, 
i samarbejde med Teknologisk 

Institut, testet præisolerede fjern-
varmerør. Resultatet af testarbejdet 
præsenteres af Niels Winther fra 
Teknologisk Institut på to temadage 
i Roskilde og Fredericia, der holdes 
henholdsvis den 13. og 14. december.

På temadagene sætter fjernvarme-
branchens distributionsfolk hinan-
den stævne for at erfaringsudveksle 
og høre om udviklingstendenser og 
nyheder inden for fjernvarmedistri-
bution. Centralt i programmet står 
traditionen tro netop præsentatio-
nen af testarbejdet og leverandør-
virksomhedernes efterfølgende mu-
lighed for at komme til orde.

Udlejning af brugeranlæg
Programmet levner imidlertid plads 
til meget mere end testresultaterne. 

Eftermiddagsprogrammet byder på 
en vifte af forskellige indlæg inden 
for distributionsområdet. 

Eksempelvis ønsker flere fjern-
varmeselskaber at eje, lease eller 
leje brugeranlæg ud til forbrugerne, 
og dette emne er centrum for et af 
indlæggene. For hvordan er reglerne, 
og hvordan undgår man faldgruber 
i forbindelse med ”ejerskab” af bru-
geranlæg? Det ser Pernille Aagaard 
fra Advokatfirmaet Energi & Miljø 
nærmere på.

Programmet indeholder desuden 
et punkt om den nært forestående 
revision af de europæiske standarder 
for design af fjernvarmesystemer, 
som forventes udsendt i begyndelsen 
af 2017.

Temadagene vil også byde på 
indlæg om F&U-projektet ”Bedre bru-
gerinstallationer”, der er gennemført 
i samarbejde med Teknologisk Insti-

tut, og om det ”Paradigme” for præ-
rørsudbud, Distributionsgruppen har 
fået udarbejdet. Endelig er nærføring 
af el-, gas- og vandledninger også på 
dagsordenen. J
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Den årlige test af præisolerede fjernvarmerør er et centralt punkt på 
dagsordenen, når Dansk Fjernvarme den 13. og 14. december arrangerer 
to temadage om fjernvarmerør.

Temadage  
om fjernvarmerør  
nærmer sig

Temadage om 
prærør
HVAD: To temadage om præisole-
rede fjernvarmerør.
HVORNÅR: Den 13. december i 
Roskilde og den 14. december i 
Fredericia.
HVORDAN: Program og tilmel-
ding findes via www.danskfjern-
varme.dk/arrangementer.

Perfektion  
og pålidelighed
Der findes mange situationer, hvor brugere stiller 
ekstremt høje krav til måleinstrumenter. Vi i TLS 
Danmark stiller samme høje krav til vore målere til 
varme, køling og vand. Vores stræben efter perfektion 
betyder, at vi altid kan imødekomme vores kunders 
høje standarder for service og præcision. 

Varmemåleren UH50 med indbygget GPRS modul fra Landis+Gyr, 
er den moderne måde at måle og kommunikere målerværdierne 
på. Måleren er nem at installere, driftssikker og bruger åbne 
protokoller. Dette gør at den hurtigt og enkelt kan kobles op mod 
kompatible systemer. Systemet er fleksibelt og kan fjernkonfigureres 
og –opdateres, hvilket gør det unødvendigt at sende montører ud i 
forbindelse med opdateringer. Samlet set er dette en fremtidssikker 
og kosteffektiv løsning til kommunikation af målerværdier.

Kontakt Claus Hoffmann på +45 60 175 000 for spørgsmål  
og demonstration.  

Den moderne måde at kommunikere målerværdier.

P A R T N E R S

www.tlsdanmark.dk
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Danmark stiller samme høje krav til vore målere til 
varme, køling og vand. Vores stræben efter perfektion 
betyder, at vi altid kan imødekomme vores kunders 
høje standarder for service og præcision. 

Varmemåleren UH50 med indbygget GPRS modul fra Landis+Gyr, 
er den moderne måde at måle og kommunikere målerværdierne 
på. Måleren er nem at installere, driftssikker og bruger åbne 
protokoller. Dette gør at den hurtigt og enkelt kan kobles op mod 
kompatible systemer. Systemet er fleksibelt og kan fjernkonfigureres 
og –opdateres, hvilket gør det unødvendigt at sende montører ud i 
forbindelse med opdateringer. Samlet set er dette en fremtidssikker 
og kosteffektiv løsning til kommunikation af målerværdier.

Kontakt Claus Hoffmann på +45 60 175 000 for spørgsmål  
og demonstration.  

Den moderne måde at kommunikere målerværdier.

P A R T N E R S

www.tlsdanmark.dk



De seneste 20 år er udbygnin-
gen af solvarme i fjernvar-
mesektoren sket med en eks-

plosiv fart. Det kulminerede i 2016, 
hvor der blev installeret hele 467.000 
kvadratmeter solfangere – fordelt på 
nye og eksisterende anlæg, hvoraf 
der kom hele 29 nye anlæg til. 

Men billedet er helt anderledes, 
når man kigger på prognoserne for 
solvarme for 2017 og frem. Ifølge den 
uvildige rådgivervirksomhed Plan-
Energi, der samler statistik over sol-
varmeprojekter i Danmark, kommer 
der i 2017 kun 17.000 kvadratmeter 
solfangere fordelt på et eksisterende 
og et nyt anlæg. 

Kigger man længere frem i progno-
serne, er udsigterne til mere solvarme 
ikke meget bedre. Frem til 2019 er der 
ifølge PlanEnergis oplysninger lige nu 
kun 145.000 kvadratmeter solfangere 
på tegnebrættet. 

Faldet af projekterede anlæg har 
allerede haft konsekvenser for den 
danske solfangerproducent Arcon-
Sunmark, der har måttet fyre en tred-
jedel af sine medarbejdere.

Flere holder vejret
Per Kristensen, selvstændig rådgi-
vende ingeniør, der har mange års 
erfaring med solvarmeprojekter, vur-

derer, at det blandt andet er usikker-
hed omkring en ny energispareaftale, 
der får landets fjernvarmeselskaber 
til at holde vejret med hensyn til nye 
investeringer i solvarme. 

– Tilskud fra energibesparelser 
har absolut været en driver for, at 
så mange fjernvarmeselskaber har 
investeret i solvarme de seneste år. 
Der skal være økonomi i solvarme. 
Og hvis balancen ikke er der længere, 
så er der ikke noget incitament til at 
investere i solvarme, lyder det fra Per 
Kristensen.

For at kunne få solvarmeanlæg til 
at tælle med som energibesparelser 
i 2015 skulle fjernvarmeselskaberne 
nemlig have bygget deres anlæg fær-
dig her i 2016. 

Det er derfor, der bygges på livet løs i 
Silkeborg, hvor verdens største solvar-
meanlæg med 157.000 kvadratmeter 
solfangere skal stå klar inden årsskif-
tet – læs mere om det på side 18.

At energibesparelserne er vigtige 
for solvarmeprojekterne, ses tydeligt 
hos Vivild Varmeværk a.m.b.a. Den 
16. november fik de tre totaltilbud 
på et nyt solvarmeanlæg på 7.000 
kvadratmeter. Men manglen på en 
energispareaftale får varmeværket til 
at holde igen.

– Det er afgørende for, om projek-
tet bliver til noget, lyder det fra Vivild 
Varmeværks bestyrelsesformand Kri-
stian Madsen, med henvisning til at 
anlægget vil betyde energibesparel-
ser på 1,5 millioner kroner over ti år.

– Vi er nødt til at købe energibe-
sparelser for 150.000 kroner hvert år, 
fordi vi ikke selv kan realisere dem. 
Så vi vil helst ikke stå i en situation, 
hvor vi har sat et solvarmeanlæg op 
uden at kunne udnytte det som ener-
gibesparelser. Så hellere vente, siger 
Kristian Madsen.

Når der så alligevel er udsigt til, at 
der etableres solvarme i Danmark, 
både i 2017 og fremefter, skyldes det 
ifølge rådgivende ingeniør Per Kri-
stensen, at der i høj grad er tale om 
udbygninger:
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Investeringer i solvarme stopper næsten totalt op efter årsskiftet, fordi 
fjernvarmeselskaber ikke længere kan få tilskud i form af energibesparelser. 
Usikkerhed omkring en ny aftale skygger.

Uden energispareaftale 
ingen solvarme

Der skal være 
økonomi i 

solvarme. Og hvis 
balancen ikke er der 
længere, så er der ikke 
noget incitament til at 
investere i solvarme. 

Per Kristensen, selvstændig 
 rådgivende ingeniør

16 FJERNVARMEN · NR. 7 · DECEMBER 2016

NYHEDER



– Udvidelser af et eksisterende anlæg 
er meget billigere at realisere. Derud-
over er priserne på solvarmeanlæg 
generelt også faldet, og hvis man 
holder sig til relativt små anlæg, så 
er den økonomiske bet for at misse 
energibesparelserne relativt begræn-
set, oplyser han.

Ny aftale bør se fremad
En ny energispareaftale er nu 11 må-
neder forsinket. Derfor er holdningen 
hos Dansk Fjernvarme, at politikerne 
bør arbejde på at lande en aftale, der 

gælder for 2017 og frem til 2020.
– Vi må konstatere, at 2016 blev et 
spildt år. Politikerne kan ikke nå at 
indgå en aftale om mål og midler, 
hvor selskaberne også kan nå at gøre 
brug af de midler, politikerne måtte 
blive enige om at tillade, siger Rune 
Moesgaard, chef for Dansk Fjernvar-
mes Politisk Økonomisk Sekretariat.

Han understreger, at Dansk Fjern-
varme stadig står bag det udspil fra 
branchen, der blev sendt til energi-, 
forsynings- og klimaministeren til-
bage i marts i år.

– Vi er enige i, at målet skal sænkes, 
så det svarer til el-, gas- og varme-
sektorens andel af det samlede 
energiforbrug, og at besparelserne 
skal indfries omkostningsbevidst 
og med størst muligt bidrag til den 
grønne omstilling, nemlig ved fortsat 
at kunne investere i solvarme som i 
2015 og i eldrevne varmepumper. Det 
er der enighed om hos brancheaktø-
rerne, hvorfor det netop er en del af 
teksten i energiselskabernes forslag. 
Det står vi naturligvis ved, siger Rune 
Moesgaard. J

Et vigtigt værktøj mod et bedre 
miljø med mindre CO2 udslip

Energieffektive pumper  
- en vigtig faktor på et  

solvarmeanlæg

Sikring af øget varmegrundlag  
ved HOFOR Kløvermarken

BIOMASSEANLÆGSOLVARMEANLÆGVARMEVÆRKER

PROVEN TECHNOLOGY
www.desmi.dk /  72 44 02 50
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Efter en voldsom vækst i antallet af solvarmeanlæg er tallet faldet til samme niveau som for 10 år siden.
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Så er tiden igen kommet til, at 
fjernvarmeselskaber og virk-
somheder med gode idéer til 

forsknings- og udviklingsprojekter 
inden for fjernvarme kan komme på 
banen med perspektivrige projekter, 
der kan skabe udvikling og ny viden 
til gavn for hele fjernvarmesektoren.

Deadline for ansøgninger til Dansk 
Fjernvarmes F&U-Konto er den 20. 
januar 2017. F&U-Udvalget vurderer 
projekterne på et møde i februar og 
giver inden udgangen af måneden 
besked om, hvilke projekter der er 
godkendt til at få støtte.

F&U-Udvalget vil ikke på forhånd 
lægge sig fast på at prioritere be-
stemte områder, men vil se på kreati-
vitet og fremadrettede muligheder i 
projekterne.

Ved behandlingen af ansøgnin-
gerne bliver der også lagt vægt på 
formidlingen af resultaterne. Hensig-
ten med F&U-ordningen er netop, at 
den er anvendelsesorienteret, og at 
resultaterne er til gavn for hele fjern-
varmesektoren. 

Digitalisering 
Fjernvarme udgør 64 procent af 
varmeforsyningen i Danmark og pro-
duceres på mange forskellige typer 
anlæg og brændsler. Distributionen 
til kunderne foregår grundlæggende 
på den samme måde – men alligevel 
er det forskelligt, hvordan eksempel-
vis afregning og temperaturstyring 
udføres hos de enkelte fjernvarme-
selskaber. Med den øgede brug af 
digitalisering bliver det i større og 
større omfang muligt at optimere 
anlæggene. Som før nævnt har F&U-

Udvalget valgt ikke at begrænse 
ansøgerfeltet ved at låse sig fast på, 
at projekterne skal falde inden for 
bestemte kategorier. Udvalget mener 
dog, at der er behov for at undersøge 
og evaluere metoder, hvor digitale 
målere udnyttes bedst muligt. I den 
forbindelse peger udvalget blandt an-
det på det interessante i at se på veje 
til bedre synergi mellem digitale må-
lere hos kunderne – at udnytte mulig-
hederne i at benytte samme software 
til målere inden for både fjernvarme, 
el og vand, så der ikke skal etableres 
flere systemer. Det vil skabe store for-
dele, som ikke findes i dag.

Lagring af energi
Lagring af energi er en af fremtidens 
største udfordringer. Med stigende 
brug af vindmøllestrøm og solvarme 
er der behov for at gemme energien 
til de perioder, hvor efterspørgslen 
efter energi er størst. Med den aktu-
elle teknologi kan el ikke umiddelbart 
lagres som el. Derfor skal strømmen 
omsættes til varme, som kan gem-
mes, selvom det medfører et tab af 
energi.

Derudover er udviklingen inden 
for lavtemperaturfjernvarme inte-
ressant, fordi en udvikling på dette 
område vil forbedre forholdene for 
varmepumper. Der er synergi mellem 
at opnå en lavere temperatur i nettet 
og samtidig få en bedre virkningsgrad 
på varmepumperne, og derfor er 
samspillet mellem varmepumper og 
lave temperaturer i fjernvarmesyste-
merne væsentligt.

Når det gælder digitalisering 
og lagring, er der altså stor efter-

spørgsel efter både nytænkning 
og samtænkning. Det gælder også 
varmepumper og deres indpasning 
i eksisterende systemer, hvor lave 
temperaturer ud til kunden er af stor 
betydning. 

Det er imidlertid ikke de eneste 
områder, F&U-Udvalget vil fokusere 
på. Fremtiden byder på mange udfor-
dringer, og der er behov for nytænk-
ning, så energiformerne bliver brugt 
på den måde, der gavner samfundet 
mest. Her er der behov for projekter, 
der går nye veje og tænker kreativt i 
bestræbelserne på at imødekomme 
fremtidens udfordringer. J
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Dansk Fjernvarmes konto for forskning og udvikling åbner nu for ansøgninger 
til nye projekter, der kan påbegyndes i 2017. Der er deadline for ansøgning 
den 20. januar.

F&U-Kontoen er klar 
til at skyde 2017 i gang

Om F&U-Kontoen
 ɟ F&U-Kontoen støtter undersø-

gelser, afprøvninger og andre 
aktiviteter, som bidrager til 
at bevare, udbygge og højne 
kvaliteten af fjernvarmesyste-
mer, ydelser og installationer, 
der fremmer kollektiv varme-
forsyning og termisk komfort. 
Projekter, der har interesse 
for branchen i bred forstand, 
bliver foretrukket.

 ɟ Projekterne skal understøtte 
fjernvarmen generelt og være 
med til at udvikle nye kon-
cepter. De kan vedrøre både 
tekniske og administrative 
forslag, der kan forbedre og 
effektivisere fjernvarmefor-
syningen og administrationen 
af den. 

 ɟ Kontoen disponerer i 2017 
over cirka 1.300.000 kroner.
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Rekordanlæg 
bliver klar 
på rekordtid
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Det er umuligt at tale om Silkeborg 
Forsynings kommende solvarmean-
læg uden også at tale om størrelsen 

– så den vender vi naturligvis tilbage til. For 
når man besøger byggepladsen i Silkeborgs 
nordlige udkant, hvor anlægget opføres, er 
det ved første øjekast noget andet, der sprin-
ger i øjnene. 

Det kuperede terræn i Søhøjlandet skiller 
sig markant ud fra de fleste andre solvar-
meanlæg, der af praktiske årsager typisk 
er placeret på flad grund. Bakkerne synes 

endeløse i denne del af landet, og finder man 
et udsigtspunkt, kan man se solfangeranlæg-
get bugte sig i takt med landskabet. Samti-
dig forhindrer bakkerne også, at man fra ét 
punkt kan overskue hele anlægget. 

Landskabet er dog ikke alene charme-
rende – men også generende – når opgaven 
er at anlægge et solvarmeanlæg.

– Det er en udfordring for leverandøren 
Arcon-Sunmark, at der bliver temmelig mud-
ret, når regnen sætter ind. Lastbilerne kan 
ikke komme ind ad de planlagte serviceveje, 

Med sine 156.000 kvadratmeter er Silkeborgs solvarmeanlæg 
dobbelt så stort som verdens hidtil største. Anlægget 
opføres på kun et halvt år for at nå i mål i 2016, så det bliver 
omfattet af energispareordningen.
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så de har måttet læsse om til traktorer, 
som kan klare opgaven. De har også 

lejet en kran på larvefødder, der kan 
hjælpe, fortæller projektchef Mo-
gens Lyhne fra Silkeborg Forsyning.

Han tilføjer, at det bakkede land-
skab ikke får nogen betydning for 
anlæggets varmeproduktion, når 
først panelerne er på plads.

– Visse steder er der lavet lidt 
større afstand mellem rækkerne 

– men så kører det også lige så fint som på 
flad jord, siger projektchefen.

Tæt på kraftvarmeværk
Placeringen af solvarmeanlægget rummer, 

trods udfordringerne, store fordele.
– Vores ønske til kommunen var helt 

klart, at den skulle finde en placering tæt 
ved kraftvarmeværket, og det er lykkedes. 

Det betyder, at vi kan få et godt samspil mel-
lem det naturgasfyrede kraftvarmeværk og 
solvarmen, samtidig med at det hele samlet 
set kan gøres til nyt omdrejningspunkt for le-
veringen af fjernvarme til Silkeborg, fortæller 
Mogens Lyhne.

Byggeriet af solvarmeanlægget står nemlig 
ikke alene – også på kraftvarmeværket sker 
der store ting. Anlægget får en helt ny varme-
fordelingscentral, og ikke mindst forbedres 
det med røggaskøling og udbygges med to 
nye akkumuleringstanke. Om sommeren kan 
tankene lagre solvarme, mens de resten af 
året arbejder sammen med røggasanlægget.

Det tætte samspil mellem solvarme og 
kraftvarmeværk betyder, at solvarmeanlæg-
get kan drives ved lavere temperaturer, som 
kraftvarmeværket efterfølgende hæver til den 
nødvendige fremløbstemperatur. Det øger ef-
fektiviteten i solvarmeanlægget og mindsker 
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varmetabet i transmissionsledningen mellem 
solvarmeanlægget og kraftvarmeværket.

Uklare rammer skaber problemer
Idéen om et solvarmeanlæg i meget stor skala 
har Silkeborg Forsyning arbejdet med i cirka tre 
år. Det kommunalt ejede forsyningsselskab har 
strategisk forberedt sig grundigt på at miste 
grundbeløbet, der forsvinder med udgangen af 
2018. Men det har ikke været helt nemt.

– Vi analyserede hele 11 scenarier i forhold 
til samfundsøkonomi og andre forhold. Som si-
tuationen ser ud, mister vi 100 millioner kroner 
om året i grundbeløb. Det svarer til en prisstig-
ning på 5.000 kroner per forbruger, hvis vi ikke 
gør noget. Derfor er vi nødt til at reagere, men 
beslutningsprocessen har været præget af me-
get usikre rammebetingelser fra politisk side, 
fortæller Mogens Lyhne og uddyber:

– Den periode, hvor vi har arbejdet med 
disse strategiske beslutninger, er den samme 
periode, hvor branchen har ventet på, at de 
forskellige analyser efter 2012-energiforliget 
skulle blive færdige. Afgiftsanalysen er stadig 
ikke udkommet, og vi har i det hele taget ikke 
fået klare svar fra politikerne på, hvad det hele 
skal føre til. 

– Der er altså et fravær af beslutninger og 
klare rammer, og blandt andet derfor har vi 
valgt at sprede risikoen på flere forskellige løs-
ninger, konstaterer Mogens Lyhne. 

Projektchefen tilføjer i samme moment, at 
Silkeborg Forsynings strategiske valg i høj grad 

også er præget af de grønne ambitioner fra ejer-
kommunen. Silkeborg Kommune vil reducere 
CO2-udslippet fra varmeproduktion i 2020 med 
45 procent, mens varmen skal være helt CO2-
neutral i 2030. 

Sol, gas og biomasse
Silkeborg Forsynings bestyrelse valgte i sidste 
ende at gå efter tre af de 11 scenarier, der var 
regnet på. Med disse tiltag forventer forsynin-
gen at kunne forhindre det dramatiske prishop, 
når grundbeløbet forsvinder, og i stedet jævne 
konsekvensen ud over mange år.

Det første af Silkeborgs tre strategiske valg 
er solvarmeanlægget, der fremover skal dække 
20 procent af varmeproduktionen. Det betyder, 
at Silkeborgs fjernvarmekunder om sommeren 
alene får fjernvarme fra solen. Investeringen i 
solvarmeanlægget beløber sig til 250 millioner 
kroner.

Det andet strategiske valg er at bevare gas 
på kraftvarmeværket frem til 2030 – men i en 
forbedret version med røggaskøling, som hen-
ter 30 MW mere ud af samme brændsel. Her er 
der investeret 340 millioner. 

Det tredje strategiske valg er, at Silkeborg 
Forsyning forventer at etablere et biomassean-
læg.

– Vi venter med dette projekt, blandt andet 
for at se udviklingen inden for brændselspri-
ser. Vi vil også gerne se, hvordan fremtidens 
energiafgifter kommer til at se ud. Samtidig var 
det svært for os at løfte flere nye projekter på 

– Den periode, hvor vi har 
arbejdet med disse stra-
tegiske beslutninger, er 
den samme periode, hvor 
branchen har ventet på, 
at de forskellige analyser 
efter 2012-energiforliget 
skulle blive færdige, si-
ger projektchef Mogens 
Lyhne, der har fundet fra-
været af klare rammer og 
politiske beslutninger van-
skeligt at arbejde under.
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samme tid, konstaterer Mogens Lyhne, der 
er overbevist om, at forsyningsselskabet 
kommer til at bruge biomasse for at leve op 
til kommunens grønne mål.

Sol i ny skala – og i fuld fart
Og så var der som sagt det med størrelsen. 
Med et jordareal på 50 hektar, der er nødven-
digt for at få plads til 156.000 kvadratmeter 
solfangere, mere end fordobler solvarme-
anlægget den hidtidige verdensrekord, som 
er Vojens Fjernvarmes anlæg på 70.000 kva-
dratmeter. Solvarme er kendt teknologi, men 
størrelsen giver alligevel udfordringer.

– Til sommer, når solen skinner mest, vil 
anlægget levere en varmeeffekt på 100 MW, 
som vi skal kunne tøjre her på kraftvarme-
anlægget. Det bliver spændende for os, fordi 
skalaen i alle led er meget større end det, vi 
har set hos andre solvarmeanlæg.

Netop set i det lys håber Mogens Lyhne, at 
der kommer politisk enighed om en ny ener-
gispareaftale, der har solvarmen med.

– Vores anlæg kan måske være med til at 
åbne døren for flere solvarmeanlæg til byer 
på Silkeborgs størrelse. Derfor er det synd, 
at udbygningen med solvarme er gået i stå 
netop nu. Solvarme er en god teknologisk 
løsning til grøn varme – også i helt stor skala, 
mener Mogens Lyhne.

Han pointerer i den sammenhæng, at 
energispareordningen har været en betyde-
lig del af økonomien i anlægget. Vilkårene 
i ordningen har dog også betydet, at der er 
meget fart på anlægsarbejdet. 

– Anlægget bliver tilsluttet inden nytår og 
dermed omfattet af energispareordningen. 
Vi blev forsinket af, at det tog længere tid 
end forventet at få erhvervet de nødvendige 
arealer til anlægget – men leverandøren 
siger, at de holder tidsplanen, så anlægget 
opføres i rekordfart på kun et halvt år. J

Vores ønske til 
kommunen var helt 

klart, at den skulle finde en 
placering tæt ved 
kraftvarmeværket, og det er 
lykkedes. Det betyder, at vi 
kan få et godt samspil mellem 
det naturgasfyrede 
kraftvarmeværk og solvarmen.

Projektchef Mogens Lyhne, Silkeborg Forsyning

De mange kvadratmeter med solpaneler har p.t. et noget sjappet under-
lag. Men arealet bliver dækket af græs, og som ved andre solvarmeanlæg 
kommer her til at færdes levende græsslåmaskiner i form af får. I Silke-
borg i et ganske stort antal.
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I første omgang bliver det ikke el, men naturgas, der kommer til 
at drive Ringkøbing Fjernvarmeværks nye varmepumpe. Valget er 
kendetegnende for den situation, mange fjernvarmeselskaber står 
i lige nu, og som bliver synliggjort i Energiforsyning 2030.

TEMA 

Energi-

forsyning  

2030

Et skridt 
i den rigtige 
retning
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I Ringkøbing i det forblæste Vestjylland har 
direktør Jesper Skovhus Andersen udsigt til 
vindmøller, der året rundt producerer masser 

af el. Tanken om at konvertere noget af vindmøl-
lestrømmen til fjernvarme ligger ligefor. Og ved 
at anskaffe sig en eldrevet varmepumpe ville 
Ringkøbing Fjernvarmeværk både kunne mat-
che den lokale VE-målsætning, følge elscenariet 
i analysen Energiforsyning 2030 og leve op til 
politikernes visioner om, at eldrevne varme-
pumper skal spille en væsentlig rolle i fremti-
dens energisystem. 

Energiforsyning 2030 viser, at der skal æn-
dres på rammebetingelserne, hvis Danmark i 
fremtiden skal have et fleksibelt energisystem, 
der kan udnytte de stigende mængder vindmøl-
lestrøm. Sker det ikke, vil mange varmeforsy-
ninger være tilskyndet til at vælge anderledes 
end de eldrevne løsninger. Det er Ringkøbing et 
eksempel på, for her har Ringkøbing Fjernvar-
meværk netop besluttet, at en del af varmen 
fremover skal komme fra en gasmotordrevet 
varmepumpe. 

– Valget er faldet på en gasmotordrevet 
varmepumpe, fordi vi har brug for en løsning 
nu. Om to år er grundbeløbet væk, og så skal vi 
være klar med et alternativ til kraftvarmen. Det 
er helt nødvendigt for at minimere de prisstig-
ninger, som vi nok ikke helt undgår. Hvis vi ven-
ter længere, risikerer vi at påføre forbrugerne 
en meget stor prisstigning, siger Jesper Skovhus 
Andersen.

Alternativer er grundigt analyseret
Beslutningen har været længe undervejs, for 
alle tænkelige løsninger er blevet analyseret 
og drøftet i bestyrelsen. Der har bare været et 
”men” ved alle alternativerne – som ikke er ube-
grænsede, fordi Ringkøbing Fjernvarmeværk 
er bundet til naturgassen. En udvidelse af det 
30.000 kvadratmeter store solvarmeanlæg bli-
ver for dyr, fordi det ville kræve en investering 
i et kostbart damvarmelager. Biogas og bio-
masse i ORC-anlæg (Organic Ranking Cycle) var 

også inde i overvejelserne, men blev heller ikke 
vurderet som den bedste løsning.

– Et ORC-anlæg til 200 millioner kroner er 
en meget stor investering og nok også for stor 
for en by af Ringkøbings størrelse. Og så er det 
meget usikkert, hvordan prisen på biomasse vil 
udvikle sig i de kommende år. Ikke mindst hvis 
politikerne bestemmer sig for at lægge afgifter 
på biomasse, siger Jesper Skovhus Andersen.

Flere andre muligheder er analyseret, og 
konklusionen blev altså, at en gasmotordrevet 
varmepumpe fremover skal levere en fjerdedel 
af varmen til borgerne i Ringkøbing og omegn. 

– Med den gasmotordrevne varmepumpe har 
vi ikke vristet os fri af de fossile brændsler, men 
selvom den ikke betyder et farvel til naturgas-
sen nu og her, er den alligevel en gevinst for 
klimaet. Vi får en markant bedre udnyttelse af 
gassen end tidligere, for varmepumpen har en 
virkningsgrad på 210 procent, og det betyder, at 
vi sparer miljøet for 5.000 ton CO2 om året, for-
klarer direktøren.

Næsten ingen risiko
I første omgang er det begrænset, hvor mange 
penge Ringkøbing Fjernvarmeværk selv skal 
have op af lommen til sin nyanskaffelse. 

– Ringkøbing-firmaet Solid Energy, der leve-
rer varmepumpen, arbejder også med vindmøl-
ler og var meget interesseret i at få et samar-
bejde med os for at prøve teknologien af og for 
at have et sted at vise frem. Vi har indgået en 
kontrakt, der indebærer, at de tager hele tekno-
logirisikoen. Hvis det kommer til at køre godt, 
er det aftalt, at vi kan overtage anlægget til den 
nedskrevne værdi. Og hvis det ikke kører, kan vi 
bede virksomheden om at fjerne det hele igen. 
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Ringkøbing Fjernvarmeværk har været gen-
nem en lang række overvejelser og analyser 
af mulige alternativer, før det blev besluttet at 
installere gasmotordrevet varmepumpe. Den 
skal levere en fjerdedel af varmen, når grundbe-
løbet forsvinder i 2019. 

Med den gas motor-
drevne varmepumpe har 

vi ikke vristet os fri af de fossile 
brændsler. Men vi får en 
 markant bedre udnyttelse af 
gassen, for varmepumpen har 
en virkningsgrad på 210 procent, 
og det betyder, at vi sparer 
 miljøet for 5.000 ton CO2 om året.

 Direktør Jesper Skovhus Andersen,  
Ringkøbing Fjernvarmeværk
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Vores eneste risiko er bygningen, varmepumpen 
skal stå i, siger Jesper Skovhus Andersen.

Han tilføjer, at varmepumpen bliver drevet 
efter principperne i varmeforsyningsloven, og 
et eventuelt overskud bliver betalt tilbage til 
forbrugerne.

Muligt at skifte til el
Varmepumpen bliver konstrueret, så den fra 
starten er forberedt til også at kunne anvende 
el. Den kan altså omstilles fra naturgas til el, 
hvis – eller forhåbentlig når – rammevilkårene 
gør det rentabelt at bruge vindmøllestrøm til 
varmepumpen i stedet for naturgas. 

– Der bliver etableret to moduler, som til-
kobles en naturgasmotor. Men hvis afgifterne 
på el falder, kan varmepumpen uden de store 
problemer omstilles til at anvende el i stedet 
for naturgas. Desuden bliver der sat plads af til, 
at der kan installeres et tredje modul, hvis ram-
mebetingelserne tillader det, siger Jesper Skov-
hus Andersen og tilføjer, at hvis der i fremtiden 
kommer lavere afgifter på el, vil det også være 
muligt at skifte mellem el og gas.

Afgifterne står i vejen
Lige nu er virkeligheden i både Ringkøbing og 
resten af kongeriget imidlertid, at afgifterne 
sætter en effektiv stopper for de eldrevne 
varmepumper, som både Energiforsyning 2030 
og politikerne peger på som et vigtigt element 
i den grønne omstilling af energiforsyningen. 
Men hvad skal der til, for at Ringkøbing Fjern-
varmeværk kan få mulighed for at omsætte no-
get af vindmøllestrømmen til varme?

– Den politiske beslutning om at udfase PSO-
afgiften er et skridt på vejen, men det er ikke 
nok. Når PSO’en er væk, skal energiafgiften på 
el til varmepumper stadig halveres, før vi kan 
producere varmen på el. Hvis rammevilkårene 
kommer på plads, kan vi i perioder skifte mel-
lem el og gas, i forhold til hvor priserne er mest 
fordelagtige. Jo lavere elpriser og jo højere gas-
priser, jo større fordele vil der være, siger Jesper 
Skovhus Andersen.

Han lægger ikke skjul på, at Ringkøbing 
Fjernvarmeværk gerne vil tage det næste skridt 
og udnytte vindmøllestrømmen til at drive var-
mepumpen. 

– Miljøet og den grønne omstilling er vigtigt 
for os, og vi oplevede, at fjernvarmen fik et 
enormt boost med solvarme. Forbrugerne har 
virkelig taget solvarmeanlægget til sig, og det 
har været med til at gøre fjernvarmen endnu 
mere populær, end den var i forvejen. Men det 
handler også om, at prisen er konkurrencedyg-
tig. Og hvis det betyder, at vi skal bruge gas, så 
gør vi det. Men jo altså langt mere effektivt end 
tidligere, siger Jesper Skovhus Andersen, der 
forventer, at varmepumpen bliver etableret i 
2017.  J

Direktør Jesper Skovhus Andersen (th) og teknisk chef i Solid Energy Karsten Pedersen ved resterne af det 
gamle kullager, som nu fjernes for at give plads til det nye anlæg. Ringkøbing Fjernvarmeværk har indgået 
en aftale med Solid Energy, der indebærer, at den lokale virksomhed tager hele teknologirisikoen.

Energiforsyning 2030
Fjernvarmen sætter fokus på Grøn Energis 
analyse, Energiforsyning 2030.

Læs også artiklerne på side 12 og 30.
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Danfoss kugleventiler har branchens laveste tryktab. Det flow-optimerede design reducerer 
turbolens, og sikrer derved det lavest mulige tryktab. Dette minimerer driftsomkostningerne 
ved pumperne, og der spares energi og udledes mindre CO2 – i hele anlæggets levetid.

Yderligere information om vores omfattende program af kugleventiler DN15-DN600 finder du 
på www.varme.danfoss.dk eller kontakt os direkte på tlf. 7488 7644

Danfoss Kugleventiler Type JIP er designet i Danmark, og overholder kravene i.h.t.  PED Kat. I-III 
(Pressure Equipment Directive 97/23/EC)

Reducér energiforbruget med 
Danfoss Kugleventiler Type JIP

30 %
energibesparelse 
og spar penge
på driften år 
efter år.

Opnå op til 
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Det første, jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at 
deltage i morgenmødet klokken 8.00. Alle i produktionen 
deltager, og vi gennemgår hændelserne det seneste døgn 
(eller weekend) og dagens opgaver. Er det min vagt, møder 
jeg tidligere og går en runde på anlægget for at kontrol-
lere driften. Hver mandag runderer vagten på alle vores 
produktionssteder, herunder pumpestationer rundtom i 
området.

Mit arbejde er primært at deltage i varmeproduktionen 
og overvåge driften af anlægget. Derudover er jeg fagan-
svarlig for elinstallationerne i kraft af min baggrund som 
autoriseret elinstallatør. Ved større elarbejder trækker vi 
på et eksternt elinstallatørfirma.

Martin Gunge
46 ÅR – ELMESTER – HJØRRING VARMEFORSYNING – 1,5 ÅR I STILLINGEN
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Mine tætteste kollegaer er de andre fire i vagtordningen 
og driftsmester Niels-Peter Heje. Det var ham, jeg var ”føl” 
hos, da jeg startede i jobbet.

Jeg er gladest for mit arbejde, når der sker noget uforud-
set. Det giver et afbræk i det planlagte arbejde, og det gi-
ver en god fornemmelse at være med til at løse et pludse-
ligt opstået problem. Hvis vi kan nå at finde og afhjælpe et 
problem, før kunderne begynder at ringe ind, er det ekstra 
godt. Især i fyringssæsonen, hvor et problem kan berøre 
rigtig mange mennesker.

Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi det gør en 
forskel for så mange – både private og i erhvervslivet. Hvis 
jeg ikke tager mit arbejde seriøst og agerer, når alarmen 
lyder, rammer det mange. Og omvendt når vi afværger 
problemerne. Vi har meget få kundeklager, og det er man 
da stolt af. Min mor bor i området, så også fra den kant 
skal jeg nok høre det, hvis der er noget at klage over.

Jeg er glad for mit arbejde, fordi vi hos Hjørring Varme-
forsyning er gode til at dele viden og oplevelser med 
hinanden. Der er ingen, der ”sidder på” oplysningerne. Vi 
hjælper hinanden, og der er god humor – og plads til smil 
og hygge.

Hvis jeg skulle lave noget helt andet, skulle det være at 
spille musik på fuld tid. I fritiden er jeg bassist i to bands, 
dels rock, dels rock/blues. Jeg spillede meget som ung og 
har genoptaget det de senere år. Næste år skulle vi gerne 
spille på blandt andet Skagen Festival.

En særlig oplevelse var dengang, da jeg en lørdag nat 
havde problemer med træpilleanlægget. Jeg arbejdede 
længe selv med opgaven, men måtte ringe efter hjælp. Der 
var heldigvis ingen sure miner – snarere skulderklap for, 
at jeg havde forsøgt. Det lærer man af, og det styrker sam-
menholdet at kunne trække på hinanden. Også måden 
at blive modtaget på som nyansat var noget særligt. Min 
baggrund gør, at jeg sommetider kan byde ind med ideer 
– også det tages der godt imod. 

Det sidste, jeg gør, før jeg går hver dag, er at deltage i fæl-
lesmødet 10 minutter før fyraften. Her gør vi status over 
dagen, så den, der har vagten, har det fornødne overblik 
– også over eventuelle igangværende opgaver et sted på 
anlægget.J
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Energiforsyning 2030: 
Danmark på omvej til den 
grønne omstilling
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Grøn Energis analyse Energiforsyning 2030 sætter retningen for den 
grønne omstilling – men viser samtidig, at rammevilkårene står i vejen 
for den optimale løsning. Kom bag tallene og beregningerne i det store 
analyseprojekt, der blev præsenteret på landsmødet.

 ANALYSE  Den danske fjernvarmesek-
tor er godt i gang med den grønne 
omstilling, og slutmålet er der stadig 
bred politisk opbakning til: I 2050 skal 
Danmark være baseret 100 procent 
på vedvarende energi. Vejen dertil er 
dog usikker – både for det samlede 
energisystem og for de enkelte sekto-
rer. Det giver nogle udfordringer, som 
de enkelte dele af energisystemet må 
forsøge at håndtere.

Det betyder for eksempel, at sek-
torer som varme, el og gas ikke har 
nogen langsigtede rammevilkår at in-
vestere ud fra. Det er meget uheldigt, 
idet de investeringer, der foretages i 
dag, kommer til at danne byggeste-
nene for fremtidens energisystem.

Indspil til Energikommissionen
Tidligere på året nedsatte rege-
ringen en energikommission, som 
skal komme med et oplæg til de 
energipolitiske mål og virkemidler 
for perioden 2020-2030, så Danmark 
omkostningseffektivt kan indfri sine 
internationale klimaforpligtelser 
– herunder målet om 100 procent ved-
varende energi i 2050. 

Der er dermed tale om et oplæg, 
der skal danne grundlag for den kom-
mende energiaftale, når den nuvæ-
rende udløber i 2020.

Samtidig med kommissionens fødsel 
søsatte fjernvarmens tænketank 
Grøn Energi – i samarbejde med Ea 
Energianalyse – sit eget analysear-
bejde, som på tilsvarende vis skulle se 
nærmere på, hvordan energisystemet 
kan se ud i årene frem mod 2030 med 
udgangspunkt i fjernvarme. 

Projektet fik navnet ”Energifor-
syning 2030”, og hovedresultaterne 
blev præsenteret for en fyldt sal ved 
Dansk Fjernvarmes landsmøde i Kø-
benhavn for en måned siden.

Tre scenarier skal vise vejen
Energiforsyning 2030 har regnet på en 
række konsekvenser ved forskellige 
måder at indrette fremtidens ener-
gisystem på. Der er blandt andet set 
på, hvilke investeringer der vil blive 
foretaget under forskellige forhold, 
hvordan varmen frembringes og ikke 
mindst samfunds- og selskabsøko-
nomi samt statsprovenu. Herudover 
siger Energiforsyning 2030 også no-
get om andelen af vedvarende energi 
i fremtiden, konkurrenceforhold til 
individuel forsyning, CO2-emissioner 
og meget mere.

Denne artikel går i dybden med 
både nogle af de resultater, der blev 
præsenteret på landsmødet, og med 
øvrige konklusioner fra rapporten.

Der er i Energiforsyning 2030 regnet 
på tre scenarier for, hvordan fjernvar-
men kan udvikle sig i årene frem mod 
2030:

 ɟ Grundscenariet
 ɟ Biomassescenariet
 ɟ Elscenariet.

Grundscenariet
I grundscenariet er der regnet på 
konsekvenserne af at fastholde ram-
mevilkårene, som de er i dag. Dog er 
PSO-afgiften fjernet, da det nuvæ-
rende politiske signal er, at det vil ske 
gradvist over en årrække. Efterføl-
gende er det også besluttet at flytte 
PSO'en over på finansloven.

Biomassescenariet
I biomassescenariet er konkurrence-
forholdet mellem fossile teknologier 
og biomasseteknologier forskudt, 
således at det er attraktivt at inve-
stere i biomasseteknologier. Desuden 
er kraftvarmekravet frem mod 2030 
gradvist udfaset med de mindste sel-
skaber først. Også her er der regnet 
uden PSO-tarif.

Elscenariet
I elscenariet er der regnet på konse-
kvenserne af, at elafgiften for elvar-
mepumper er halveret, eller at net-

TEMA Energi-forsyning  2030
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tariffen er reduceret tilsvarende, for 
at tilskynde til investeringer i store 
elvarmepumper. Desuden er kraftvar-
mekravet også her gradvist udfaset 
frem mod 2030 med de mindste sel-
skaber først, ligesom PSO’en også er 
fjernet her.

Lidt om modellen
Beregningerne er udført i energisy-
stemmodellen Balmorel. Balmorel er 
en matematisk optimeringsmodel, 
der dækker elsystemet i hele Nord-
europa og fjernvarmesystemet i Dan-
mark. Forudsætninger omkring det 
fremtidige elsystem er hentet fra EN-
TSO-E, Energinet.dk og andre system-
ansvarlige selskabers fremtidsplaner. 

Det betyder, at planlagte vind- og 
transmissionsprojekter for især Dan-
mark og nabolandene er med i model-
len. Det danske fjernvarmesystem er 
modelleret med udgangspunkt i Ener-
gistyrelsens energiproducenttælling 
og data fra teknologikataloget. De 
mange danske fjernvarmeselskaber 
er inddelt i 11 centrale områder, 26 
store decentrale områder og 13 områ-
der, der dækker de mindre, decentrale 
arealer.

Realistiske forudsætninger
I Energiforsyning 2030 er der, i 
modsætning til tidligere lignende 
analyser, taget udgangspunkt i 
brændselspriser svarende til IEA’s 

brændselspriser fra 450 ppm-
scenariet. Det antages dermed, at 
brændselspriserne kun stiger en 
smule i årene frem mod 2030, hvilket 
er mindre end i tidligere tilsvarende 
analyser. 

Herudover er der åbnet for, at 
fjernvarmeselskaber kan investere i 
gasmotordrevne varmepumper, fordi 
denne teknologi ser ud til at blive 
interessant for flere og flere fjernvar-
meselskaber. Flere selskaber er såle-
des aktuelt på nippet til at investere i 
gasmotordrevne varmepumper.

Med udgangspunkt i en kort-
lægning fra Aalborg Universitet har 
modellen indbyggede begrænsninger 
for forskellige varmekilder til varme-

Figur 1: Produktionskapacitet for årene 2016 og 2030 for de tre scenarier fordelt på de tre områdetyper.
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pumper. I modellen er der således 
begrænsninger på, hvor meget der 
kan investeres i varmepumper med 
høj COP, der afspejler udnyttelse af de 
bedste kilder med høje temperaturer. 
Både de eldrevne varmepumper og de 
gasmotordrevne varmepumper kan 
udnytte de samme kilder. Derfor skal 
de gasmotordrevne varmepumper 
slås med de eldrevne varmepumper 
om varmekilderne.

Hvad investeres der så i?
I modellen er der taget udgangspunkt 
i 2016 og derefter regnet på, hvad der 
vil ske i årene 2020, 2025 og 2030, hvis 
udviklingen følger de tre scenarier, 
der blev skitseret ovenfor. Figur 1 vi-
ser dog kun produktionskapaciteten i 
2016 og i 2030 for de tre scenarier.

Fælles for alle tre scenarier er, at 
den decentrale kraftvarmekapacitet, 
der i dag primært er baseret på natur-
gas, stort set vil blive udfaset frem 
mod 2030. Det er også et fælles træk, 
at affaldskraftvarmen flytter fra de 
decentrale til de centrale områder. 

De væsentligste forskelle på 
scenarierne ligger i, hvor og hvor 
meget der udbygges med hen-
holdsvis gasmotorvarmepumper (i 

grundscenariet), biomassekapacitet 
(i biomassescenariet) og elbaserede 
varmepumper (i elscenariet). Især 
når det gælder de mindre, decentrale 
områder, og i nogen grad for de store 
decentrale områder, er forskellene 
ret markante. I de centrale områder 
er forskellene derimod ikke så store.

Resultaterne viser, at der i 
grundscenariet kommer sammenlagt 

cirka 1.600 MW-varme varmepum-
pekapacitet, mens der i elscenariet 
kommer 2.000 MW-varme eldrevne 
varmepumper alene. Om der kommer 
gasmotordrevne varmepumper eller 
eldrevne varmepumper, afhænger i 
høj grad af rammebetingelserne. 

Figur 2 viser, hvilke kilder der er 
udnyttet til varmepumperne i de 
forskellige områder i de forskellige år. 

Figur 2: Varmekilder til varmepumper udnyttet i elscenariet.

Figur 3: Fjernvarmens effektivitet for de tre scenarier regnet som 
 varmeproduktion i forhold til medgået brændsel.

32 FJERNVARMEN · NR. 7 · DECEMBER 2016

NY VIDEN



Figur 4: CO2-udledning fra 2016 til 2050 for de tre scenarier.

STAR PIPE Nordic • Fruetoften 11 • 7000 Fredericia • 
Telefon: 25 27 39 10 og 51 83 66 67 
e-mail: starpipenordic@starpipenordic.dk • www.starpipenordic.dk

Bornholms Forsyning

Leverer 18 km Twin 
transmissionsledninger
DN 150+150/500 og 
DN 200+200/630
Rørerne leveres i 18 
meters længde.

Bornholms Forsyning investerer i transmissionsledningerne til bl.a. Hasle - Allinge og 
Hasle - Klemensker. Powerpipe har vundet leverancen i et EU-udbud.

I modellen er andelen af højtempera-
turkilder, som i modellen kaldes ”de 
begrænsede kilder”, stigende gennem 
årene. Specielt i de mindre områder 
viser modelresultaterne, at der vil 
komme en del varmepumper – selv 
varmepumper med den relativt dår-

ligste COP, nemlig dem på ubegræn-
sede kilder. De ubegrænsede kilder er 
her eksempelvis udeluft og havvand 
for områder ved havet. 

Modelresultaterne viser, at 
solvarme (ikke vist i figurerne) set 
over perioden udbygges markant i 

alle scenarier. Denne teknologi ser 
derfor ud til at være økonomisk at-
traktiv på tværs af de tre scenarier. 
Dog er udbygningen mindre i bio-
massescenariet end i de to andre 
scenarier. 

Fjernvarmens effektivitet
Et fokuspunkt for Energiforsyning 
2030 har været at analysere fjern-
varmens effektivitet (se figur 3). 
Effektiviteten, der måles som varme-
produktionen i forhold til brændsels-
forbruget, har været faldende, i takt 
med at kraftvarmeproduktionen er 
blevet mindre, og den rene kedelpro-
duktion er steget. 

Det er ikke positivt set i forhold til 
fjernvarmens konkurrence over for 
alternative opvarmningsformer, idet 
fjernvarmen også har et tab i distri-
butionsnettet til forbrugerne. 

Figur 3 viser, at de to scenarier 
med mest solvarme og med flest var-
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mepumper får en markant stigende 
effektivitet frem mod 2030. Stignin-
gen fra 2025 til 2030 skyldes primært 
en stor udbygning med solvarme. 

Hvad med økonomien?
Resultaterne viser, at grund- og 
elscenariet har lavere samfundsøko-
nomiske omkostninger end biomas-
sescenariet. De selskabsøkonomiske 
omkostninger adskiller sig derimod 
ikke meget mellem scenarierne. 

I forhold til provenu for statskas-
sen er det også grund- og elscenariet, 
der klarer sig bedst.

Resultaterne viser også, at højere 
fossile priser resulterer i lavere sel-
skabs- og samfundsøkonomiske om-
kostninger for de centrale værker. 
Modsat vil højere fossile priser lede 
til højere selskabs- og samfundsøko-
nomiske omkostninger for de mindre, 
decentrale værker. Forklaringen er, 
at det primært er de centrale værker, 
der producerer kraftvarme og derfor 
nyder godt af den stigning i elprisen, 
der er en afledt effekt af højere fos-
sile brændselspriser. 

Fremtidens rammer skal på plads
Som det fremgår af resultaterne fra 
Energiforsyning 2030, er der fordele 
og ulemper ved alle tre scenarier. 
Med grundscenariet vil vi se et stort 
antal gasmotordrevne varmepumper 
i fremtiden, mens biomassekedler vil 
være dominerende i biomassescena-
riet. 

Biomassescenariet vil, som det 
fremgår af figur 4, desuden være 
det af de tre scenarier, der giver det 
bedste udgangspunkt for yderligere 
CO2-reduktioner fra 2030 til 2050. Om-
vendt er grund- og elscenarierne de 
bedste både samfundsøkonomisk og 
for statskassen. 

Flere analyser viser, at varme-
pumper samfundsøkonomisk er det 
mest fordelagtige valg. Især eldrevne 
varmepumper er helt nødvendige for 
at gennemføre den grønne omstilling 
i Danmark. 

Den aktuelle virkelighed er imid-
lertid, at de nuværende rammevilkår 
understøtter en udvikling, der går i 
en anden retning. Det er derfor vig-
tigt, at der opstilles nogle visioner og 
rammevilkår for fjernvarmesektoren, 
som understøtter de langsigtede poli-
tiske målsætninger. Ellers risikerer vi, 
at Danmark får en anden energiforsy-
ning i 2030 end den, der er bedst for 
samfundet. J

Læs mere
Læs rapporten Energiforsyning 
2030 og pjecen med de vigtigste 
resultater samt slides fra præ-
sentationen på landsmødet på 
Grøn Energis hjemmeside. 

www.industrivarme.dk

Vi har energien til dig
MERE

ENERGI
MERE

ENERGI

Varmepumper

www.industrivarme.dk  |  Tlf. 98 31 62 44

Solvarme Biomasse

STOR TAK  t i l  vore kunder og samarbejdspartnere for jeres besøg 
på vores stand ved Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2016

Totalleverandør af biobrændselsanlæg, dampkedelanlæg, varmtvandskedelanlæg, røggaskølere,
fødevandsforvarmere, solvarmeanlæg og varmepumper.

Kedeludlejning samt drift & service

Energiforsyning 
2030
Fjernvarmen sætter fokus på 
Grøn Energis analyse Energifor-
syning 2030.

Læs også artiklerne på side 
12 og 24.
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Se flere tilbud, beskrivelser og programmer  
på www.danskfjernvarme.dk, hvor du  

også kan tilmelde dig. Alle er velkomne!

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
Det sker

12. – 16. dec. Gasteknik/gasmotor Kolding

13. december Restanceinddrivelse, trin II Kolding

13. december 
14. december Temadag om præisolerede fjernvarmerør Roskilde 

Fredericia

14. december Når alenearbejde er et vilkår Kolding

19. december Temadag om vedvarende energi i fjernvarme-
sektoren Kolding

4. januar Optimering af indtjening - brug elmarkedet Kolding

12. januar Temadag om nyeste lovgivning Kolding

18. – 19. jan. Afkøling - lavere returtemperatur Kolding

23. – 24. jan. Erfa-træf om ledningsnettet Kolding

23. – 24. jan. Forsyningsjurauddannelse: Modul 1 – Almen 1 Korsør

23. – 27. jan. Almindelig kedelpasseruddannelse Fredericia

30. januar Afgifter for ledere og revisorer Kolding

30. – 31. jan. 
m.fl. Praktisk lederuddannelse Kolding

2. februar Stormøde i erfa-gruppen for affaldsvarme Kolding

2. februar Introduktion til fjernvarme Kolding

7. februar Excel til pivottabeller Kolding

8. februar Bestyrelsens økonomiske ansvar Kolding

9. februar Hjælp til indberetning af energibesparelser Kolding

21. februar Kvalitetssikring og intern audit af energi-
besparelser Kolding

22. februar Moms, skat og afgifter Kolding

23. februar Udbud og indkøb Kolding

Energiforsyning 
2030 i korte træk
Grøn Energi giver, i samarbejde 
med Ea Energianalyse, et bud 
på fjernvarmens fremtid i 
Energiforsyning 2030. Analysen 
opstiller forskellige scenarier 
for, hvordan fjernvarmen kan 
udvikle sig frem mod 2030, og 
giver dermed et fingerpeg om, 
hvordan den danske fjernvar-
mesektor kan indrettes – og 
hvad konsekvenserne bliver for 
samfundet og for fjernvarmen.

Grundscenariet viser konse-
kvensen af at afskaffe PSO-
afgiften og beholde kraftvar-
mekravet, der begrænser, hvad 
fjernvarmeselskaberne kan 
investere i.

Biomassescenariet viser 
konsekvenserne af at afskaffe 
PSO-afgiften, gradvist udfase 
kraftvarmekravet frem mod 
2030 og gøre det attraktivt at 
investere i biomasse.

Elscenariet viser konsekven-
sen af at afskaffe PSO-afgiften 
og halvere elafgiften på el til 
varme, samtidig med at kraft-
varmekravet gradvist udfases 
frem mod 2030.

Analysen konkluderer, at:
 ɟ Varmepumper er bedst for 

både samfundet og stats-
kassen.

 ɟ Mange fjernvarmeselskaber 
vil investere i gasmotor-
drevne varmepumper, hvis 
de nuværende rammevilkår 
fastholdes. Det vil nogle ste-
der udskyde omstillingen til 
andre og grønnere løsninger 
med mindst 20 år.

 ɟ Investeringer i biomassean-
læg er den hurtigste og bil-
ligste vej til at reducere CO2.

 ɟ Mange decentrale fjern-
varmeselskaber vil skrotte 
deres kraftvarmeanlæg i et 
større antal og hurtigere 
tempo end tidligere forven-
tet.

 ɟ Solvarme er på langt 
sigt rentabelt, og mange 
fjernvarmeselskaber vil 
investere massivt i solvar-
meanlæg.
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Ny afgørelse fra 
Skatterådet er godt nyt for 
fjernvarmeværker
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Fjernvarmeværker med proceskunder og indkøb af varme kan glæde sig 
over, at en ny afgørelse fra Skatterådet gør det nemmere at opretholde 
skattefritagelsen.

 SKAT  Fjernvarmeværker er skatte-
fritaget ved lov. Nogle afgørelser fra 
Skatterådet og Landsskatteretten har 
imidlertid de senere år truet dette 
ved at opstille betingelser for skatte-
friheden, som i værste fald kan være 
uforenelige med, hvordan de fleste 
nutidige fjernvarmeværker fungerer. 

I 2009 afgjorde Skatterådet såle-
des, at en fjernvarmeleverandør, som 
udelukkende distribuerer indkøbt 
varme og altså ikke selv producerer 
varme, ikke er et ”værk” i den betyd-
ning, som skattefritagelsesbestem-
melsens ordlyd skal tillægges. Derfor 
er en sådan varmedistributør skat-
tepligtig.

Det kræver således egenproduk-
tion for at opnå skattefrihed. Men 
afgørelsen sagde intet om, hvorvidt 
en delvis egenproduktion/delvis 
distribution af indkøbt varme kan 
anses for skattefritaget, ligesom den 
ikke sagde noget om, hvorvidt der er 
en bestemt tærskel for egenproduk-
tion – eksempelvis 50/50 procent eller 
andet – som skal være opfyldt for at 
opnå status som skattefritaget fjern-
varmeværk. 

Eftersom en del fjernvarmevær-
ker i meget høj grad betjener sig af 
indkøbt varme i stedet for egenpro-
duktion, har denne afgørelse medført 
betydelig usikkerhed om skattefrita-
gelsen. 

Endvidere afgjorde Landsskatte-
retten i 2014 (offentliggjort i januar 
2015), at det er uforeneligt med skat-
tefriheden at levere fjernvarme til 
procesformål. Dette betyder ikke 
alene, at selve procesvarmeleve-
rancen er skattepligtig, men at hele 
fjernvarmeværkets aktivitet, også 
levering af fjernvarme til rumopvarm-

ning og varmt brugsvand, bliver skat-
tepligtig. Dette skyldes, at skattefri-
tagelsen efter praksis er betinget af, 
at fjernvarmeværket ikke har andre 
aktiviteter ud over de skattefritagne. 
Hvis man har det, bortfalder skatte-
fritagelsen fuldstændig. 

Denne afgørelse har ligeledes 
været et stort problem, idet mange 
fjernvarmeværker har leverancer til 
procesformål i samme distributions-
net som ”almindelig” fjernvarme, som 
man således i yderste konsekvens 
skulle afvise som kunder for ikke at 
miste skattefritagelsen. Det er heller 
ikke som udgangspunkt åbenbart 
for fjernvarmeværket, om en kunde 
bruger fjernvarmen til procesformål 
eller ej. 

På begge disse punkter er der 
godt nyt i form af en ny afgørelse 
fra Skatterådet af 25. oktober. Ved 
redaktionens slutning var afgørelsen 
endnu ikke offentliggjort, men den vil 
formentlig blive det. 

Rækkevidden af fjernvarmeværkers 
skattefritagelse ved distribution af 
indkøbt varme
Ved den nye afgørelse har Skatte-
rådet tilladt skattefritagelse for et 
fjernvarmeværk, der de seneste 10 år 
producerede gennemsnitligt under 
2 procent af den varme, der blev di-
stribueret, og altså indkøbte over 98 
procent af varmen. 

Værket rådede over et betydeligt 
produktionsapparat med en kapaci-
tet på cirka 460 MW, hvor halvdelen af 
effekten var til stede, og egenproduk-
tionskapaciteten var tilstrækkelig til, 
at varmeleverancen kunne dækkes i 
en hård vinter uden varme fra de to 
største eksterne varmeleverandører. 

Som det fremgår af fordelingen af 
indkøbt varme henholdsvis egen-
produceret varme, var værkets egne 
kedler dog kun meget lidt i brug og 
fungerede alene som spids- og reser-
velastkapacitet. 

PwC argumenterede under sa-
gen for, at der ikke efter loven kan 
fastsættes en tærskel for egenpro-
duktion for at være omfattet af skat-
tefritagelsen. Dette erklærer SKAT sig 
udtrykkeligt enig i. Det må dog for-
ventes, at hvis egenproduktionen er 
rent proforma blot for at opretholde 
skattefrihed, vil værket ikke blive an-
set for skattefrit. 

Afgørelsen viser, at såfremt man 
har et reelt spids- og reservelastsy-
stem med en vis kapacitet, er den 
nedre grænse for den faktisk egen-
producerede varme meget lav græn-
sende til ikkeeksisterende. 

Lempelse af praksis for levering af 
varme til proceskunder
 Ved den samme afgørelse har Skat-
terådet tillige tilladt opretholdelse af 
skattefritagelsen, selvom det pågæl-
dende fjernvarmeværk distribuerede 
fjernvarme til procesformål i tillæg til 
varme til rumopvarmning og varmt 
brugsvand. 

Afgørelsen ændrer således direkte 
praksis efter den ovenfor omtalte 
afgørelse fra 2014, hvorefter leve-
rance af procesvarme medfører 
bortfald af skattefriheden. Dette er 
for så vidt bemærkelsesværdigt, idet 
Skatterådet er en lavere instans end 
Landsskatteretten og altså ikke har 
kompetence til at omgøre landsskat-
teretspraksis. 

Det skyldes imidlertid, at varme-
forsyningsloven sidenhen er ændret 
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for så vidt angår fjernvarmeværkers 
adgang til at levere varme til pro-
cesformål inden for rammerne af 
varmeforsyningsloven, i særdeleshed 
prisreguleringen. 

Ved en lovændring den 1. juni 2015 
er det således nu muligt under visse 
betingelser at levere procesvarme 
inden for rammerne af varmeforsy-
ningsloven og dennes prisbestem-
melser, hvis det sker i samproduktion, 
ikke holdes regnskabsmæssigt adskilt 
og udgør mindre end 50 procent af 
det totale energiforbrug. 

PwC argumenterede for, at denne 
lovændring også havde konsekvenser 
for skattereglerne, som måtte anses 
for at være tilsvarende udvidet til 
procesvarme, blot procesvarmeleve-
rancen sker inden for rammerne af 
varmeforsyningsloven. SKAT erklæ-
rede sig enig i dette, og Skatterådet 
tiltrådte SKATs indstilling. 

Mulighederne for levering af 
procesvarme inden for rammerne af 
skattefriheden er således udvidet me-
get væsentligt med denne afgørelse. 

Udlejning af erhvervsejendomme 
til aktiviteter, der falder uden for 
fjernvarmeaktiviteten
Fjernvarmeværket spurgte også, om 
en bestemt lokaleudlejning medførte, 
at skattefritagelsen bortfaldt. Udlej-
ning af fast ejendom medfører som 
udgangspunkt, at hele fjernvarmeak-
tiviteten bliver skattepligtig, idet så-
dan udlejning ikke kan anses for drift 
af fjernvarmeværk. 

Imidlertid er der en dom fra 2009 
om en havn, der foretog lokaleudlej-
ning, uden at havnens skattefrihed 
bortfaldt. Havne er omfattet af 
samme skattefrihedsbestemmelse 
som fjernvarmeværker. Dommen op-
satte dog nogle strenge betingelser 
for dette, herunder at man forudgå-
ende forgæves havde forsøgt at ud-
leje til havnerelaterede formål. 

I den nye fjernvarmesag var der 
tale om lokaleudlejning af overka-
pacitet, som var udlejet, mens fjern-
varmeværket var kommunalt ejet og 
dermed skattefritaget, uanset om 
der skete lokaleudlejning. Der havde 

derfor ikke været anledning til at tage 
stilling til, om udlejningen ville være 
et problem for skattefritagelsen. Der 
var ikke udlejet til fjernvarmeformål, 
men man argumenterede for, at dette 
ikke er muligt for et fjernvarmeværk 
på samme måde som for en havn, idet 
der ikke sker udlejning af fast ejen-
dom som en naturlig del af fjernvar-
medrift – i modsætning til havnedrift. 

Bygningen var solgt cirka et år 
efter selskabsgørelsen af fjernvarme-
værket. 

Under disse omstændigheder 
statuerede Skatterådet, at skattefri-
tagelsen var opretholdt. Der blev lagt 
vægt på, at der ikke kunne findes en 
lejer knyttet til den egentlige drift 
af fjernvarmeværket, og at ejendom-
men blev solgt kort efter selskabs-
gørelsen. SKAT har således lagt en 
pragmatisk og ikke unødigt restriktiv 
praksis i denne sag. 

Samlet set er der således tale om 
en rigtig god afgørelse for fjernvar-
mebranchen. J

ALLE TALER OM VEJRET,
MEN HVEM GØR NOGET 
VED DET?

Sonlinc optimerer forretningsprocesser
og leverer konstant forbedrede 
løsninger til dem der gør. 
www.sonlinc.dk

Forsyning i system

37FJERNVARMEN · NR. 7 · DECEMBER 2016

NY VIDEN



Fjernvarmevækst har givet 
værkerne gode værktøjer
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17 fjernvarmeværker i Region Midtjylland har fået tilskud til at undersøge 
forskellige investeringsmuligheder. Resultaterne peger mod investeringer i 
biomasse og sol, men andre løsninger bremses af rammevilkår.

 STRATEGI  En række fjernvarmeværker 
har de seneste år gennemført et råd-
givningsforløb med tilskud fra Region 
Midtjylland via programmet Fjernvar-
meVækst, som Grøn Energi er opera-
tør på. Tilskuddet gav varmeværkerne 
mulighed for at lade en konsulent 
eller en samarbejdspartner fra en 
videns institution foretage konkrete 
beregninger på værkets muligheder 
for at erstatte fossile brændsler med 
vedvarende energi. Beregningerne 
skulle give værkerne et konkret be-

slutningsgrundlag for realiseringen 
af en investering.

Størstedelen af rådgivningsfor-
løbene er gennemført på natur-
gasfyrede kraftvarmeværker, hvor 
formålet med rådgivningen har været 
at undersøge, hvad de bedste frem-
tidige investeringer vil være for det 
enkelte værk. 

Afsæt i det enkelte værks styrker
Resultaterne fra alle 17 rådgivnings-
forløb er opsamlet i en rapport, som 
kan downloades på Grøn Energis 
hjemmeside. Udvalgte rådgivnings-
forløb kan desuden ses i faktabok-
sene i forbindelse med denne artikel. 
Resultaterne kan bruges som inspira-
tion for tilsvarende værker, der også 
overvejer fremtidige investeringer. 
Flere af de værker, der har deltaget i 
FjernvarmeVækst, fremhæver, at råd-
givningen formåede at tage konkret 
afsæt i det enkelte værks styrker, ud-
fordringer og muligheder. Flere frem-

Rådgivningen 
var et puf i den 

rigtige retning, der 
hjalp med at afklare 
ting, vi ellers ikke ville 
have været afklaret på.

Deltagende fjernvarmeværk

AffaldVarme Aarhus

Resultat: 
 ɟ Det anbefales at indlede omstillingen 

til lavtemperaturfjernvarme i energidi-
strikter i nærheden af Studstrupværket 
og udnytte røggaskølingen til at fremme 
en hurtig omstilling. 

 ɟ Det anbefales, at alle nye byudviklingsområder 
fra starten udlægges til lavtemperaturfjernvarme. 

 ɟ Det anbefales, at alt nybyggeri i øvrigt påvirkes til at være forberedt til lav-
temperaturfjernvarme ved at have nok varmeflader til at håndtere lavere 
fremløbstemperaturer.

På baggrund af projektet er det besluttet: 
 ɟ At ”bottom up-scenariet”, hvor der sker et temperaturløft i stedet for et 

temperaturfald frem mod forbrugeren, er et af de hovedscenarier, der skal 
arbejdes videre med i forbindelse med AffaldVarme Aarhus’ Klimavarme-
plan 2. 

 ɟ At arbejde videre med DONG om mulighederne for etablering af røggaskon-
densering ved Studstrupværket med en potentiel effekt på 50-60 MW.

FORMÅL: 
At sænke fremløbs-

temperaturen fra Studstrup-
værket, så der kan udnyttes 
mere røggaskøling. På sigt 

 tænkes systemet udbygget med 
forsyning fra VE-kilder og fra 

varmepumpeanlæg.

Fakta 
Alle 17 rådgivningsrapporter 
kan downloades sammen med 
opsamlingen, som samler op på 
alle 17 forløb, på Grøn Energis 
hjemmeside: 

http://www.danskfjern-
varme.dk/groen-energi/projek-
ter/fjernvarmevaekst2015 

hæver også værdien af de konkrete 
beregninger med udgangspunkt i det 
specifikke værk. Disse beregninger 
har leveret konkret indsigt i renta-
biliteten ved forskellige alternativer 
og tilvejebragt prioriterede lister for 
potentielle besparelser. 

Uklare rammevilkår bremser 
investeringer
Grøn Energi kan konkludere, at det 
ofte viser sig, at biomasse og sol 
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KÆRE KUNDER, LEVERANDØRER 
OG SAMARBEJDSPARTNERE 
Et særdeles spændende og travlt år er ved at rinde ud i Diehl Metering, 
og vi er allerede ved at gøre klar til et nyt og mindst lige så spændende 2017.                                                                                                                                            

Men inden vi tager hul på det nye år, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

Vi holder juleferielukket fra 23. december 2016 til 2. januar 2017, 
og vi glæder os til det nye år sammen med jer.

+45 7613 4300 · info-dmdk@diehl.com 

www.diehl-metering.dk

er meget relevant, og flere af sel-
skaberne har allerede investeret i 
anlæg. Varmepumper er også under-
søgt i mange af forløbene. Dog ser 
selskabsøkonomien ikke tilstræk-
kelig god ud, hvis det sammenlignes 
med biomasse.

Rådgivningen var relevant ud fra 
daværende vilkår. Men vi kan stå over 

for andre udfordringer om to måneder, og så 
kan det være, at vi har brug for noget andet.

Deltagende fjernvarmeværk

Silkeborg Forsyning

Resultat: Projektet viste, at udnyttelse af overskudsvarme viste sig rentabelt 
hos virksomheden JN Data. Derudover blev det anbefalet at arbejde videre 
med to ud af seks supermarkeder.

Status for implementering: Silkeborg Forsyning er i dialog med JN Data og 
 Føtex omkring levering af overskudsvarme.

FORMÅL: 
Denne undersøgelse 

skal redegøre for mulighe-
derne for udnyttelse af over-

skudsvarme fra virksomheder 
til fjernvarme. Undersøgelsen 
er foretaget ved at analysere 
de specifikke forhold ved to 

virksomheder og seks 
supermarkeder.
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I øjeblikket er der gang i en række 
politiske diskussioner om fjernelse af 
PSO, indholdet i en ny energispareaf-
tale, afgifter på biomasse, ophævelse 
af kraftvarmekrav og frit brændsels-
valg. Resultaterne i rådgivningsforlø-
bene er selvsagt ekstremt følsomme 
over for udfaldet af de uafklarede 

rammevilkår. Hvis nogle af dem bliver 
indført – eller ikke bliver det – kan 
det eksempelvis være med til at gøre 
det nemmere igen at investere i sol-
varme, mindre attraktivt at investere 
i biomasse eller gøre varmepumper til 
en selskabsøkonomisk bedre løsning. 
Det er desværre umuligt at vide, hvor-

når varmeværkerne får kendskab til 
deres fremtidige rammevilkår. Derfor 
står værkerne i øjeblikket i en situa-
tion, hvor investeringer bliver sat på 
pause, og der er risiko for at foretage 
fejlinvesteringer. J

Har du overblik  
over dine potentielle 
forbrugere?

Få vist dine potentielle forbrugere 
Vi giver dig et hurtigt overblik over potentielle forbrugere og udvidelses-
områder, så det bliver lettere at igangsætte målrettede kampagner.

Effektivt projektstyringsværktøj når forsyningsområdet skal udvides 
Enkel og hurtig kampagne- og projektstyring, fordi processen kan styres 
gennem ejendomsfaktorerne. Du kan f.eks. se fremsendte tilbud og 
kontrakter og følge op på, hvem der har svaret på din henvendelse.

DFF|EDB a.m.b.a.
Merkurvej 7 . 6000 Kolding

Tlf. 7632 1250 
info@dff-edb.dk
www.dff-edb.dk

Samtidig har det også været muligt løbende at følge op på 
sagsforløbet for den enkelte forbruger, da alle henvendelser og 
tilmeldinger automatisk er blevet gemt i et journalsystem (EDH). 
Derved blev skriftlig kommunikation så som mailkorrespondance, 
tilbud og kontrakter er dokumenteret undervejs i forløbet.  
Det er faktisk ret smart!

Herudover hænger systemerne til ledningsregistrering og  
forbrugerafregning sammen, så når en forbruger tilmelder sig 
fjernvarme, kan man få en grafisk visning af, hvor forbrugeren er 
tilmeldt rent geografisk. Det er en kæmpe fordel, når lednings-
nettet skal lægges ud – eller når der skal følges op på projektet.

”Med hjælp fra DFF|EDB fik vi et godt overblik over vores potentielle 
forbrugere - og et effektivt projektstyringsværktøj”

Vi kan tilbyde et hurtigt overblik over  
udvidelsesområderne

Ring og hør 
nærmere! 

Ring til 
Salgsafdelingen
på 7632 1250

Tidligere har vi registreret vores potentielle forbrugere i et 
simpelt regneark, da alle vores nye tilslutninger kom enkeltvis, 
efterhånden som der blev bygget nyt. Men da vi stod overfor 
en større udvidelse af vores forsyningsområde, fik vi behov 
for at kunne identificere og administrere vores potentielle 
forbrugere på et helt andet niveau. 

DFF|EDB hjalp os i den forbindelse med at få defineret vores 
kommende forsyningsområder og dermed indkredset alle de 
potentielle forbrugere. Ved efterfølgende at tilknytte navn, 
adresse og telefonnummer på forbrugerne, var det nemt at 
markedsføre os målrettet i disse nye områder. 

Mikkel Grathe, Driftschef

Hobro Varmeværk a.m.b.a.

Trustrup-Lyngby 
Varmeværk

Resultat: 
 ɟ Solvarme vil være rentabelt.
 ɟ Biogas skal undersøges nærmere.
 ɟ En ny biomassekedel vil være attraktiv.
 ɟ Geotermi er risikofyldt.
 ɟ En varmepumpe på luft eller grundvand er 

ikke rentabel.
 ɟ Samarbejde med virksomhed ser attraktivt ud.
 ɟ Transmission til Grenå ser umiddelbart ikke rentabelt ud.

Status for implementering: Der arbejdes videre med et demonstrationspro-
jekt, hvor der installeres solfangere. Demonstrationsprojektet har fået tilskud 
af FjernvarmeVæksts demopulje. Demoprojektet skal vise, at det kan lade sig 
gøre at producere 30 procent af varmegrundlaget på solvarme. Solvarmean-
lægget er installeret, og det ser ud til, at de 30 procent kan realiseres.

DYKKER- OG ENTREPRENØRFIRMA

Røddikvej 79 • 8464 Galten • Tlf.: 40 82 30 00

Inspektion af akkumulleringstanke
med rengøring og tilstandskontrol 

Vi har foretaget inspektion af over
200 akkumuleringstanke overalt i
Danmark. Der er et stort behov for
efterfølgende korrigerende handlin-
ger på mange af de tanke, vi har
gennemgået.

Hos os får man en sagkyndig vurde-
ring samt omfattende dokumenta-
tionsmateriale med forslag til 
eventuelle forbedringer. 

Støvsugning af tankbund og øvrige
tillægsydelser udføres ved samme
lejlighed.

Lad os foretage et totaleftersyn, så har De garanti for en inspektion baseret
på stor know-how og mangeårig erfaring på området.

Alt efter ønsker og behov kan vi 
tilbyde éngangsundersøgelser eller
serviceaftaler om periodevis inspek-
tion samt relevante tillægsydelser.

Send os en mail på jh@jh-dyk.dk
og vi vil straks kontakt Dem. De kan
også klikke ind på www.jh-dyk.dk
og læse mere om inspektion af
akkumulleringstanke.

Klip annoncen ud og gem!

m
m

arketing.dk
FORMÅL: 

At belyse, hvilke tiltag til 
implementering af vedvarende 

energi det er muligt for Trustrup-
Lyngby Varmeværk at foretage 

og investere i, og hvordan 
økonomien vil se ud for de 

forskellige scenarier.
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Har du overblik  
over dine potentielle 
forbrugere?

Få vist dine potentielle forbrugere 
Vi giver dig et hurtigt overblik over potentielle forbrugere og udvidelses-
områder, så det bliver lettere at igangsætte målrettede kampagner.

Effektivt projektstyringsværktøj når forsyningsområdet skal udvides 
Enkel og hurtig kampagne- og projektstyring, fordi processen kan styres 
gennem ejendomsfaktorerne. Du kan f.eks. se fremsendte tilbud og 
kontrakter og følge op på, hvem der har svaret på din henvendelse.

DFF|EDB a.m.b.a.
Merkurvej 7 . 6000 Kolding

Tlf. 7632 1250 
info@dff-edb.dk
www.dff-edb.dk

Samtidig har det også været muligt løbende at følge op på 
sagsforløbet for den enkelte forbruger, da alle henvendelser og 
tilmeldinger automatisk er blevet gemt i et journalsystem (EDH). 
Derved blev skriftlig kommunikation så som mailkorrespondance, 
tilbud og kontrakter er dokumenteret undervejs i forløbet.  
Det er faktisk ret smart!

Herudover hænger systemerne til ledningsregistrering og  
forbrugerafregning sammen, så når en forbruger tilmelder sig 
fjernvarme, kan man få en grafisk visning af, hvor forbrugeren er 
tilmeldt rent geografisk. Det er en kæmpe fordel, når lednings-
nettet skal lægges ud – eller når der skal følges op på projektet.

”Med hjælp fra DFF|EDB fik vi et godt overblik over vores potentielle 
forbrugere - og et effektivt projektstyringsværktøj”

Vi kan tilbyde et hurtigt overblik over  
udvidelsesområderne

Ring og hør 
nærmere! 

Ring til 
Salgsafdelingen
på 7632 1250

Tidligere har vi registreret vores potentielle forbrugere i et 
simpelt regneark, da alle vores nye tilslutninger kom enkeltvis, 
efterhånden som der blev bygget nyt. Men da vi stod overfor 
en større udvidelse af vores forsyningsområde, fik vi behov 
for at kunne identificere og administrere vores potentielle 
forbrugere på et helt andet niveau. 

DFF|EDB hjalp os i den forbindelse med at få defineret vores 
kommende forsyningsområder og dermed indkredset alle de 
potentielle forbrugere. Ved efterfølgende at tilknytte navn, 
adresse og telefonnummer på forbrugerne, var det nemt at 
markedsføre os målrettet i disse nye områder. 

Mikkel Grathe, Driftschef

Hobro Varmeværk a.m.b.a.



Geotermi  
i Danmark  
– er drømmen 
genoplivet?
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Nye teknologiske fremskridt og en industri med blod på tanden og risikovillig 
kapital i baglommen kan bane vejen for et comeback til drømmen om 
geotermisk varme i Danmark. Det viser en nylig afholdt workshop.

 GEOTERMI  Regeringen har lige god-
kendt den såkaldte forsikringsord-
ning, som skal være med til at give 
risikodækning til kommende geoter-
miske boringer. Men har Danmark 
reelt kørt geotermitoget i remise 
og gemt nøglen af vejen efter det 
fejlslagne projekt ved Viborg? Skal vi 
overhovedet bruge geotermisk varme 
i Danmark – er det en nødvendighed 
for at nå vores langsigtede klimamål 
om at blive et CO2-neutralt land? Og 
kan vi overhovedet få skabt en for-
nuftig økonomi i geotermiske projek-
ter på dansk grund?

Der er umiddelbart flere ubesva-
rede spørgsmål end klare svar. Men 
for nylig gav en workshop i Køben-
havn ny grobund for optimisme hos 
dem, der holder fast i drømmen om, 
at geotermisk varme skal være en del 
af Danmarks grønne energifremtid.

Workshoppen vender vi tilbage 
til om lidt. For at vurdere, om der er 

grund til fornyet optimisme på geo-
termiens vegne, er det nemlig på sin 
plads at standse tiden og se på, hvor 
vi egentlig befinder os i dag, og hvor-
dan vi er kommet hertil.

Fra jubel til skepsis og måske 
tilbage igen
Geotermisk varme har været anvendt 
i andre lande i mange år og er in-
ternationalt set en teknologi på vej 
frem. Særligt Tyskland, Frankrig og 
Rumænien er godt på vej med geo-
termi i byer som München, Paris og 
Bukarest. I Holland har man i mange 
år haft geotermi til drivhuse, og man 
er nu i gang med også at få geotermi 
til fjernvarme i Groningen. Men hvad 
sker der i Danmark og hvorfor?

Da DONG Energy i sin tid tilbage-
leverede sin eneret til undergrunden, 
blev muligheden for geotermi givet 
fri. Det skabte en nærmest euforisk 
stemning i fjernvarmesektoren – for 

lå fremtidens grønne fjernvarmetek-
nologi bogstaveligt talt lige under 
vores fødder? 

Et af de første seriøse boreforsøg 
blev gjort i Viborg. Det endte, som de 
fleste nok ved, i en fiasko. Årsagerne 
er der lige så mange meninger om, 
som der er kloge hoveder. Faktum er 
dog, at det forliste projekt førte til, at 
mange geotermiinteresserede fjern-
varmeselskaber trådte på bremsen 
og genvurderede, om deres planlagte 
projekter nu også var så interessante 
som ved første øjekast.

Det stod i hvert fald klart, at der 
var behov for bedre styring, bedre 
forsikring og mere viden om geotermi 
i det hele taget. 

Der blev igangsat undersøgelser af 
potentialet, og der blev udviklet dre-
jebøger om geotermi og risikoafdæk-
ning. Og så lyttede regeringen tilmed 
efter, da branchen efterspurgte en 
statslig risikodækning. Et lånebeløb 
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til en (på længere sigt selvfinansie-
rende) pulje var dog det tætteste, 
man kunne komme på en statslig 
involvering i den finansielle risikoaf-
dækning. 

Status lige nu er, at de fleste spi-
rende geotermiprojekter er lagt i 
skuffen, og at Dansk Fjernvarmes 
Geotermiselskab blev lagt i graven. 
Måske var forsikringsordningen et 
tilfælde af ”for lidt og for sent”. 

Hvem har bolden?
Spørgsmålet er derfor nu, om nogen 
tør samle geotermibolden op og give 
den et nyt skud mod mål.

Svaret er tilsyneladende ja. Initia-
tivet kommer fra en af de tilbagevæ-
rende aktører, der ikke har givet op, 
nemlig industrien. 

Med rygstøtte fra et par EUDP-
projekter er mange af de eksperter, 
der arbejder med undergrunden og 
boreprojekterne, mere sikre end 
nogen sinde: Der er muligheder for 
geotermisk varme i Danmark. Men 
hvis vi skal nå i mål, kræver det, at vi 
samarbejder på tværs af firmaer, or-
ganisationer og fjernvarmeforsynin-
ger – og at vi tør skalere projekterne 
op i omfang, så omkostningerne kom-
mer ned.

Industrien tager handsken op
En gruppe geotermiaktører med Ross 
DK, GEUS og Geo i spidsen er med 
støtte fra EUDP ved at udvikle bedre 
og billigere geotermiboringer. 

Projektet hedder ”Pilot Hole”, og det 
skal gøre borearbejde billigere og 
samtidig fremlægge en ny måde at 
organisere geotermiprojekter på. 
Ambitionen er at overføre erfaringer 
fra olieindustrien, hvor teknologisam-
arbejde, storskala og risikospredning 
har været nøglen til succes. Projekt-
udviklingen sker i samarbejde med 
HGS (Hovedstadsområdets Geotermi-
ske Samarbejde) som tæller HOFOR, 
CTR og VEKS.

Geotermiworkshop i København
Gruppen bag ”Pilot Hole” inviterede 
den 26. oktober til den tidligere 
nævnte workshop, hvor resultaterne 
blev fremlagt og mulighederne disku-
teret. Deltagerne var fjernvarmesel-
skaber, universiteter, industriselska-
ber og et par politikere. 

Velkomsten blev holdt af Povl 
Frich, specialkonsulent i Energistyrel-
sen, som fremlagde et overblik over 
de forsknings- og udviklingsaktivi-
teter, der har været gennemført på 
området. Samlet set er der brugt over 
100 millioner kroner på at hjælpe geo-
termi frem i Danmark. Projekterne 
strækker sig over kortlægning af for-
syning og fjernvarme til en mere sam-
menhængende geologisk database 
(data.geus.dk/geotermi/).

Nye muligheder og teknikker
Selve workshoppen var en guidet tur 
rundt i de forskellige tekniske discipli-
ner, der samles i et geotermiprojekt. 

Hvordan planlægges boringerne, og 
hvad er datagrundlaget? Her kan den 
nye WebGis-portal give friske mulig-
heder, blandt andet et 3-d-værktøj, 
der visualiserer topografien af un-
dergrunden. Der er endvidere blevet 
foretaget en screening af 28 lokalite-
ter beliggende inden for forskellige 
fjernvarmeområder, som er tilgænge-
lige fra portalen. 

Det var i øvrigt ikke kreativitet, der 
manglede fra de leverandører, der var 
med på workshoppen. Nye produkter 
blev præsenteret. Det gælder eksem-
pelvis en ny type rør, støbt i glasfiber, 
som limes sammen. Et alternativ til 
traditionelle stålrør, der måske kan 
forhindre de korrosionsproblemer, 
der menes at være årsagen til talrige 
problemer med tilstopning i injektor-
boringer. 

En anden nyskabelse er en ny-
udviklet, lille og mobil borerig, der 
potentielt kan gøre boringer mulige 
på steder, hvor de hidtil har været 
umulige – eksempelvis inde midt i en 
storby. 

Derudover tyder nye erfaringer 
på, at man sagtens kan bruge stan-
dardpumper og standardudstyr frem 
for dyrt olieboringsudstyr. Bedre 
teknik ved gennembrydning af drik-
kevandslagene er et andet udviklings-
område. 

Alt sammen er det tiltag, der kan 
sænke omkostningerne ved at bore 
geotermiske huller markant – poten-
tielt på gamechangerniveau.

Tak for et godt landsmøde

Ballomax
DESIGNED TO LAST

■  Branchens bredeste ventilprogram

■  Minimal vedligeholdelse

■  Maksimal sikkerhed

www.broen.com
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Københavnsk optimisme:  
Vi tror på geotermien
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Ny organisering skal skabe 
resultater
Gruppen bag workshoppen har også 
et bud på, hvordan geotermi skal or-
ganiseres i fremtiden for at skabe de 
resultater, der hidtil er udeblevet. 

Her bringer industrien sig selv på 
banen som en aktør, der ikke bare stil-
ler sin ydelse til rådighed for velvillige 
købere – men som en reel samar-
bejdsaktør, der også tager sin del af 
det økonomiske ansvar. 

Forslaget er konkret at fordele 
ansvaret, eksempelvis i størrelsesfor-
holdet 70/30, hvor industrien står for 
de 30 procent i form af en ydelses- og 
prisgaranti på boringerne. Billedligt 
talt svarer de 70 procent til de fakti-
ske omkostninger, hvis intet går galt. 
30 procent er dermed til alt det, der 
kan gå galt eller optimeres. Hvis indu-
strien vil tjene penge, kan den altså 
alene gøre det ved at få tingene til at 
virke.

Men fjernvarmesektoren skal til gen-
gæld turde tænke stort – minimum 
10 boringer. Foretager fjernvarme-
selskaberne 10, 20 eller måske 100 
boringer, som i sidste ende nok bliver 
nødvendigt i København – vil prisen 
falde til cirka det halve, spår projekt-
gruppen. Fordelen ved denne model 
er, at alle får noget at arbejde for, og 
at fjernvarmeselskabet er sikret en 
aftalt pris på varmen. 

Varmepumper er nødvendige
Hvorfor er vi i Danmark ikke kommet 
videre med geotermi end de tre eksi-
sterende anlæg i Thisted, Sønderborg 
og København? Sådan lød et af de 
centrale spørgsmål til deltagerne i 
workshoppens afsluttende panelde-
bat.

Paneldeltagerne, som ud over 
Karl Vogt-Nielsen fra Enhedslisten 
talte GEUS, Dansk Fjernvarme, Gen-
tofte og Farum Fjernvarme, var ikke 

i tvivl: Skyggen fra helt eller delvist 
fejlslagne projekter sammen med en 
forventelig meget stor økonomisk 
investering og risiko var de direkte år-
sager til, at geotermi ikke har fået et 
gennembrud. I Danmark er geotermi 
også lig med varmepumper, og i den 
forbindelse mangler der også politisk 
handling i forhold til elafgifter, PSO 
og muligheden for at anvende andet 
end kraftvarme i de centrale forsy-
ningsområder. 

Men hvad så, hvis vi tror på, at der 
på et tidspunkt kommer handling bag 
de politiske målsætninger om CO2-
neutral forsyning, og betingelserne 
gøres mere attraktive, kan vi så se 
geotermi få en rolle i varmeforsynin-
gen? Svaret blæser fortsat i vinden – 
men workshoppen efterlader i hvert 
fald indtrykket af, at optimismen 
omkring geotermi lever igen. J

– Vi arbejder aktivt på, om vi kan få 
det til at lykkes – og vi både håber og 
tror, at der er en vej igennem. 

Sådan lyder den aktuelle status-
melding fra chefkonsulent i HOFOR 
Magnus Foged, der er blandt de le-
dende kræfter i Hovedstadsområdets 
Geotermiske Samarbejde (HGS), hvori 
VEKS og CTR også er parter.

Magnus Foged knytter blandt 
andet sin optimisme op på EUDP-
projektet ”Pilot Hole”, der nærmer 
sig sin afslutning. Fokus i projektet er 
på boringer på en markant billigere 
måde end hidtil, og HGS bidrager i 
den sammenhæng til de økonomiske 
regnestykker. 

Chefkonsulenten melder dog klart 
ud, at der skal en ny strategi til, hvis 
drømmene om vedvarende og grøn 
energi fra undergrunden skal blive til 
virkelighed.

– Det bliver ikke noget med, at vi lige 
prøver en gang til med en enkelt bo-
ring. Der skal mere til for at få sund 
økonomi i det – og så skal der en indu-
striel partner med ind over, der tager 
ansvaret for det, der foregår under 
jorden. Kommer der ingen varmt vand 
op, så får de ingen penge, siger Mag-
nus Foged.

Han henviser til erfaringerne fra 
olie- og gasindustrien, hvor omkost-
ningerne kan reduceres betragteligt 
ved at bore flere huller i træk, og til de 
teknologiske nyudviklinger, der også 
tyder på at kunne bringe prisen på at 
bore markant ned.

Ikke så dybe boringer
Magnus Foged betoner desuden, at 
man i København har skiftet strategi. 
Målet er ikke længere at bore ned til 
det dybtliggende Bundter-lag – men 

”kun” til det noget lettere tilgænge-
lige Gassum-lag.

– Vi skal ikke så dybt ned, vi skal 
ikke jagte de helt høje temperaturer – 
og vi har en klar forventning om, at de 
problemer, vi før har set, ikke findes 
i dette lag. Endelig er det tanken at 
bore flere huller og bruge dem ved 
lavere blus i stedet for at presse ydel-
sen fra den enkelte brønd så meget, 
fortæller han.

Magnus Foged vurderer, at indu-
striens medvirken, ny boreteknologi 
og strategien om knap så dybe borin-
ger samlet set ændrer så meget ved 
præmisserne, at der reelt er tale om 
”geotermi version 2.0” i Danmark. J

Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde – HGS – kæmper for 
et geotermisk gennembrud med fornyet tro på sagen.
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BL termografi
Gl. Landevej 80 
7000 Fredericia

www.bl-termografi.dk

BL termografi kan nu også tilbyde termografiundersøgelse med drone som 
et supplement til vores nuværende undersøgelser af varmeværkernes lednings-
net samt bygninger. Fra 100 m højde har vi et uovertruffet overblik.
 
Med højteknologisk termisk udstyr, som sidder i et gyroophæng under dronen, 
ser vi en temperaturforskel på 1:10 gr. fra 100 m højde. Med dette nye tiltag  
bliver selv svært tilgængelige ledninger termograferet.
 
For mere information kontakt: 
Afdelingsleder Brian Herløv Sørensen
Mobil: 40 63 24 46

Termografering  
fra luften med drone

Arkikon · Fornæsvej 9 · 8500 Grenaa · 86 32 78 44 · info@arkikon.dk · www.arkikon.dk

Et arkitektfirma med 
fokus på helheden

Før jeg traf Arkikon på Landsmødet i 2012, 
tænkte jeg, at arkitekter nok kan tegne en 
smuk bygning. – Men hvad med hensynet til 
logistikken og alt det tekniske på et varme-
værk? Jeg opdagede hurtigt, at Arkikon netop 
har fokus på helheden. Derfor blev det dem, 
der kom til at tegne vores nye værk, der består 
af bygninger til både flis, biogas og administra-
tion. Og jeg kan kun sige, at vi er rigtigt godt 
tilfredse med resultatet!

Driftsleder Svend Erik Bjerg
Lemvig Varmeværk

Med knap 30 års erfaring er Arkikons arkitekter, konstruktører og inge-
niører specialister i teknisk byggeri. Vi har alle en passion for æstetik og 
funktionalitet og ser hvert eneste projekt i et helhedsperspektiv.

FLISANLÆG, YDELSE: 8 MW
BIOGASMOTORANLÆG, YDELSE:  3 MW EL OG 4,5 MW VARME.
VARMETRANSMISSION SYSTEM, YDELSE: 35 MW.
BYGNINGSAREAL: 4000 M2 (3 SEPARATE BYGNINGER)
I DRIFT: SEPTEMBER 2016 BYGNINGERNE ER KLARGJORT TIL UDVIDELSE.

DFP ønsker alle sine kunder, samarbejds-
partnere og venner af huset en rigtig  
glædelig jul samt et godt nytår.

Vi glæder os til et rigtig godt 2017, hvor vi 
fortsat vil bidrage til den positive udvikling i 
fjernvarmebranchen.

På gensyn i 2017.

Glædelig jul – og godt nytår

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma www.dfp.dk
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Uklare ministersvar om 
prislofter på affaldsvarme
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Skal prisloftet på affaldsvarme ophæves? Ministerens svar er umiddelbart et 
klart nej. Men går man ned i ministerens uddybende svar, er det noget mere 
mudret. Derfor svæver forbrugerbeskyttelsen i det uvisse.

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 
har på foranledning af folketings-
medlem René Christensen (DF) spurgt 
ministeren, om affaldssektorens 
nuværende prisloft ved produktion 
af varme skal ophæves. Spørgsmålet 
blev stillet i forbindelse med rege-
ringens forsyningsstrategi, hvor det 
fremgår, at affaldssektoren skal libe-
raliseres. 

Dansk Fjernvarme formoder, at 
spørgsmålet er stillet, på baggrund 
af at en liberalisering af affaldssek-
toren i sagens natur vil medføre en 
markedsbaseret prisdannelse på for-
brændingsegnet affald. Det vil i givet 
fald betyde, at forbrændingsanlæg-
gene fremover ikke har sikkerhed for 
at få dækket alle deres omkostninger, 
hvis den markedsbaserede forbræn-
dingspris bliver lav. 

Efter en liberalisering af affalds-
området må salg af varme formodes 
at være det eneste sted, forbræn-
dingsanlæggene kan hente indtægter 
som kompensation for manglende 
affaldsindtægter og eventuelt elek-
tricitetsindtægter. Konsekvensen er, 
at der meget vel kan opstå et pres 
på varmeprisen – og hvis det sker, er 
forbrugerbeskyttelsen af varmekun-
derne i fare. Derfor er spørgsmålet 
om prislofter meget vigtigt for fjern-
varmeselskaberne. 

Det nuværende prisloft
Den nuværende regulering på affalds-
området bestemmer, at varmeprisen 
ikke må blive højere end den laveste 
af tre alternativer: prisloftet, den 
omkostningsbestemte varmepris og 
substitutionsprisen. 

Prisloftet beregnes på baggrund 
af centrale værkers gennemsnitlige 

varmepris i et referenceår korrigeret 
for afgiftsændringer. Centrale værker 
med varmelevering under 1.000 TJ og 
de derudover to dyreste værker ind-
går ikke i beregningen. 

Grundlaget for prisloftet i 2017 
er priserne i de udvalgte centrale 
værker i 2015 tillagt senere afgiftsæn-
dringer. 

Det korte og det lange svar
Lad os vende tilbage til spørgsmålet 
fra indledningen: Skal prislofterne på 
affaldsvarme fjernes?

Energi-, forsynings- og klimami-
nister Lars Chr. Lilleholts svar er på 
overfladen forholdsvis kort og klart: 
Nej, en konkurrenceudsættelse af af-
faldsforbrændingssektoren medfører 
ikke en ophævelse af prisregulerin-
gen på varmen fra affaldsforbræn-
dingen. 

Da prisreguleringen indeholder 
både prisloft, omkostningsbestemt 
pris og substitutionspris, må svaret 
fortolkes således, at ikke alene pris-
loftet, men også de to øvrige elemen-
ter i reguleringen bliver opretholdt. 
Det er i realiteten et meget fint svar, 
som garanterer den nuværende for-
brugerbeskyttelse. Desværre finder 
ministeren anledning til at uddybe og 
forplumre svaret i nedenstående tre 
punkter: 
1. ”Det kan i øvrigt bemærkes, at der 

i april 2016 blev indgået en bred 
politisk aftale (V, K, RV, S og SF) 
om at effektivisere fjernvarme-
sektoren. Aftalen indebærer, at 
fjernvarmeselskaberne, herunder 
affaldsforbrændingsselskaberne, 
i fremtiden får fastsat en omkost-
ningsramme, som bliver underlagt 
et effektiviseringskrav”.

2. ”Desuden skal det som led i af-
talen analyseres nærmere, om 
konkurrencen er tilstrækkelig til at 
sikre en effektiv drift og fornuftige 
priser for nogle værker, hvorved 
prisreguleringen kan tilpasses eller 
helt undværes for disse værker”. 

3. ”Det vurderes på den baggrund 
samlet set, at risikoen for stigende 
varmepriser som følge af konkur-
renceudsættelsen af affaldsfor-
brændingssektoren er meget lille”. 

Betyder ministerens uddybning 
under punkt 1 så, at prisbestemmel-
serne og prisreguleringen erstattes af 
omkostnings- eller indtægtsramme-
regulering? Man kunne foranlediges 
til at tro det – for ellers giver det ikke 
mening at nævne effektiviseringskra-
vene i forbindelse med spørgsmålet 
om prisbestemmelserne, som regu-
lerer køb af varme. Prisbestemmel-
serne er netop sat i verden for at sikre 
effektiv/billig pris på indkøbt varme. 

Under punkt 2 skriver ministeren, 
at varmeprisreguleringen skal ana-
lyseres, og at den som følge heraf 
kan blive både tilpasset og ophævet. 
Det betyder, at det oprindelige nej 
i det korte svar måske ikke er et nej 
alligevel. Der vil blive set på, om pris-
reguleringen skal ophæves, men der 
er endnu ikke taget stilling til det. 
Som følge af punkt 2’s uddybning bør 
svaret på udvalgets spørgsmål derfor 
opfattes som et ”Ja, måske”. 

Dansk Fjernvarme må derfor over-
sætte punkt 2 til almindelig dansk så-
ledes: ”Nu ser vi lige, hvor affaldsmar-
kedet for forbrændingsegnet affald 
ender. Viser det sig, at nogle anlæg 
ikke hænger sammen, så må vi lade 
varmeforbrugerne bære en større 
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byrde. Det vil sige: Vi må justere eller 
fjerne forbrugerbeskyttelsen for var-
mekunderne”. 

Stadig uafklaret situation
Det hele bliver imidlertid endnu mere 
kompliceret. Spørgsmålene til mini-
steren indeholdt en række yderligere 
punkter, som kun skulle besvares, 
hvis ministeren påtænker at ophæve 
prisloftet. Dem undgik han at svare 
på ved at svare nej til hovedspørgs-
målet – selvom det rigtige svar altså 
er ”Ja, måske”. 

De yderligere spørgsmål er:
4. 1) En ophævelse af prisloftet vil 

forringe varmekundernes forbru-
gerbeskyttelse. Er det ministerens 
holdning, at varmekunder skal be-
tale højere varmepris og finansiere 
affaldsopgaven? 

5. 2) Hvorledes vil ministeren sikre 
forbrugerbeskyttelsen, såfremt 
prisloftet ophæves? 

6. 3) Er ministeren enig i, at den 
økonomiske risiko ved affaldsbe-
handling i forbrændingsanlæg vil 
blive flyttet fra ejeren (kommuner) 
til varmeforbrugere i forbindelse 
med en ophævelse af prisloftet? 

7. 4) Vil ministeren, såfremt prisloftet 
ophæves, 
A:  ophæve aftagepligt til affalds-

varme eller alternativt stadfæ-
ste, at der ikke er aftagepligt? 

B:  give fri ret til etablering af bil-
ligere varmeproduktion? 

C:  styrke varmeforsyningslo-
vens prisbestemmelser, dvs. 
fastlægge 50 pct./50 pct.-
omkostningsfordeling mellem 
affaldssiden og varmesiden ved 
fastlæggelse af den omkost-
ningsbestemte varmepris? 

D:  styrke tilsyn i et samlet tilsyn 
med forbrændingsanlæg? 

E:  øge transparensen vedrørende 
affalds- og varmepriser?

Spørgsmål A) besvares egentlig i 
punkt 3 i ministerens uddybende 
svar, hvor han vurderer, at risikoen 
for prisstigninger er ”meget lille”. 
Dermed siger ministeren jo egentlig, 
at han vil ophæve/ændre prisbestem-
melserne på en måde, som kan med-
føre en prisstigning. 

Det indikerer, at svaret på det 
oprindelige spørgsmål faktisk burde 
være et: ”Ja – prisbestemmelserne vil 
blive justeret/fjernet, men det er ikke 
sikkert, at det medfører prisstignin-
ger”.

De resterende spørgsmål undgår 
energi-, forsynings- og klimaminister 
Lars Chr. Lilleholt at svare på. Samlet 
set giver ministerens svar ikke større 
afklaring på fremtiden for affalds-
varme – eller for de forbrugere, der 
modtager affaldsvarme. J

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS
COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores 360°-tilgang. 
Vi angriber udfordringerne fra mange forskellige vinkler for at skabe sammenhængende løsninger for vores kunder.

OVERBLIK OG 
OPTIMERING MED 
TERMIS
Læs mere om Termis på 
www.cowi.dk/Termis 

Tilmeld nyhedsbrev på 
www.cowi.dk/energinyheder 
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Grenaa
Grenaa varme-
værk har ta-
get første spa-

destik til et nyt varmeværk til 165 
millioner kroner.

Byggeriet forventes færdigt ved 
udgangen af 2017, hvor varmeværket 
sammen med solvarmeanlægget skal 
stå for varmeforsyningen til godt 
5.300 andelshavere. Det nye anlæg 
skal udelukkende fyre med flis, så 
forbrugerne kan se frem til både 
CO2-neutral og billigere varme. Da 
Norddjurs Kommune har stillet kom-
munegaranti for investeringen, er der 
mulighed for billig finansiering. (Kilde: 

Grenaa Varmeværk)

Lolland
På Lolland har 
der været bor-
germøde om 

fjernvarme til flere områder.
Nærmere bestemt til Håred, Hil-

lested og Rå. På mødet deltog 19 
medarbejdere fra fjernvarmen, og de 
orienterede om besparelsen ved at få 
installeret fjernvarme samt om den 
forventede egenbetaling på 25.000 
kroner. Medarbejderne fortalte des-
uden om lånemuligheder, energiråd-
givning, tilskud fra Energistyrelsen 
og planerne for udfasningen af olie-
fyr. Fjernvarmen forventes klar midt i 
2018. (Kilde: Lollands-Posten)

Karup
Kartoffel-
melsfabrikken 
i Karup sender 

overskudsvarme til Karup Varme-
værk.

Til gengæld for overskudsvar-
men får kartoffelmelsfabrikken det 
afkølede returvand og mindsker 
derved indvindingen af vand fra 
undergrunden under produktionen. 
Etablering en af en rørforbindelse mel-
lem varmeværket og kartoffelmels-
fabrikken er i gang, og overskudsvar-
men anslås at kunne udgøre op mod 
en femtedel af fjernvarmen i efterårs- 
og vintermånederne, hvor fabrikken 
er i drift. (Kilde: Dagbladet Struer)

Avedøre
Træpiller på et 
transport-
bånd skabte 

den 18. oktober eksplosion og brand 
på Avedøreværket. 

Det var en såkaldt støvgaseksplo-
sion i transportbåndet til træpiller, 
og ifølge DONG Energy lykkedes det 
at begrænse branden til transport-
båndet, så ilden ikke fik fat i en større 
mængde træpiller. 

Ingen personer kom til skade ved 
branden, som ikke skulle få indfly-
delse på Avedøreværkets varmeforsy-
ning. (Kilde: energiwatch.dk)

Broager
Broager Fjern-
varme opfører 
nyt varmean-

læg, der trækker varme ud af grund-
vandet. 

En stor mængde grundvand blev i 
2002 opdaget af det lokale vandværk. 
Vandet har for højt saltindhold til 
drikkevand, men kan altså bruges til 
fjernvarme.

400 kubikmeter vand pumpes op 
i timen med en temperatur på 9-10 
grader. Når det pumpes ned i un-
dergrunden igen, er temperaturen 
faldet til 7 grader. Energistyrelsens 
varmepumpepulje støtter det nye 
anlæg med 6 millioner kroner. (Kilde: 

JydskeVestkysten)

Fuglebjerg
Fuglebjerg 
Fjernvarmes 
nybyggede 

solvarmeanlæg er blevet indviet.
Værket benyttede lejligheden til at 

invitere til åbent hus, og den invita-
tion tog 150 mennesker imod. 

Anlægget har kørt siden 30. august 
og har hidtil leveret 60 procent af 
varmen til forbrugerne. Det 10.584 
m2 store anlæg, der er projekteret til 
at holde i 25 år, består af 840 solfan-
gere og har kostet godt 22 millioner 
kroner. 

En nybygget akkumuleringstank 
på 3,5 millioner liter skal lagre var-
men. (Kilde: Sjællandske Medier)

Give
SuperBrugsen 
i Give skal 
fremover 

 levere overskudsvarme til det lokale 
fjernvarmeanlæg. 

Butikkens køle- og fryseanlæg pro-
ducerer overskudsvarme nok til at op-
varme cirka 20 parcelhuse, og da kun 
to tredjedele bruges til at opvarme 
butikken, er der en tredjedel tilbage. 
Det svarer til varmen i syv parcel-
huse. Tiltaget er blot ét af butikkens 
miljøtiltag, der også tæller blandt 
andet solcelleanlæg, LED-belysning, 
genbrugsvand i vaskehallen og CO2 
frem for freon i køle-og frostanlæg. 
(Kilde: Vejle Amts Folkeblad)

Hejnsvig
Nyt 1,6 MW 
stort biomas-
seanlæg har 

gjort Hejnsvig Varmeværk 100 pro-
cent CO2-neutralt.

Målet om at blive CO2-neutral blev 
planlagt tilbage i 2008, og den oprin-
delige plan var at nå i mål i 2025. Men 
med indvielsen af det nye biomas-
seanlæg midt i oktober er alt fossilt 
brændsel udfaset, og produktionen 
af varme er dermed 100 procent CO2-
neutral ni år før oprindeligt planlagt. 
(Kilde: Billund Ugeavis)

LANDET RUNDT

TEKNISKE 
SERVICEYDELSER  
isoplus er samarbejds- og 
sparringspartner gennem hele 
projektforløbet.

Vi har en stor palet af tekniske 
serviceydelser som giver sikker-
hed og tryghed i hele processen.

Statiske 
beregninger

Produkt- og 
design- 

optimering

Know-
how

Stort 
branche- 
netværk

Rør- og 
alarm- 

tegninger
Projekt-

optimering

Uddannelse 
og træning

isoplus ønsker alle 
vores kunder og 
samarbejdspartnere 
en glædelig jul

Branchens stærkeste 
SALGSTEAM

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

Hvis du vælger isoplus som din  
samarbejdspartner, får du et fast 
team tilknyttet dine projekter. 
Det betyder tæt dialog og hurtige 
svar, så du får de mest optimale løs-
ninger og dine leverancer som aftalt.

Desuden har vi markedets bredeste 
produktprogram - men er der alli-
gevel noget du savner, laver vi gerne 
en skræddersyet løsning til netop dit 
behov.
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Dansk Kedel Kemi
Skydsbjergvej 26
DK-5463 Harndrup
Tlf.: 6441 9922
CVR nr.: 2900 7500
mail@dansk-kedel-kemi.dk

NY MEDARBEJDER
Per Brodersen er blevet ansat som servicetekni-

ker med ansvar for Nord-& Midtjylland.
Per kommer fra en lignende stilling.

Derudover er han et kendt ansigt, med stort 
kendskab til Fjernvarmebranchen fra hans 

tidligere jobs.
Vi hilser Per varmt velkommen.

AFSKEDSRECEPTION
Sdr. Omme Varmeværk

Driftsleder Jørgen Sørensen har valgt at
gå på pension efter 36 år hos Sdr. Omme Varmeværk.

Det vil derfor glæde os at se venner, familie, 
samarbejdspartnere og forretningsforbindelser 

til reception. Der vil være mulighed for at hilse på
den nye driftsleder Ole Frandsen.

RECEPTION
Fredag den 16. december 2016

Kl. 11:00 – 15:00
På Sdr. Omme Varmeværk,

Nedergårdsvej 30, 7260 Sdr. Omme

BESTYRELSEN
Sdr. Omme Varmeværk

Inga Thorup Madsen, admini-
strerende direktør i CTR I/S, har 
besluttet at gå på pension den 31. 
december 2016. Inga Thorup Mad-
sen tiltrådte som administrerende 
direktør i CTR I/S i 2003. Siden da 
har hun haft fokus på at skærpe 
CTR’s miljøvenlige og moderne 
profil og på samarbejde med de 
øvrige store energiselskaber om 
en optimal energiforsyning i ho-
vedstaden. 

Samarbejdet har resulteret i varme-
selskabernes Varmelast.dk, der har til 
huse hos CTR, med ansvar for, at der 
købes varme fra det ”bedste” værk i 
området på ethvert tidspunkt. 

En koordineret udbygning af fjern-
varmeforsyningen i hovedstaden har 
været et vigtigt tema for Inga Thorup 
Madsen, som har stået i spidsen for 
udarbejdelsen af Varmeplan Hoved-
staden og deltaget aktivt i samar-
bejdet i Energi På Tværs og Regional 
Fjernvarmeanalyse. Den miljøvenlige 
udvikling af hovedstadens varme-
forsyning har været i fokus gennem 
en årrække, hvor CTR’s centrale rolle 
i beslutningen om at etablere en ny 
biomassefyret kraftværksblok på 
Amager vil stå som kronen på værket 
i mange år fremefter.

Inga Thorup Madsen har en bag-
grund som kontorchef i Energistyrel-
sen, hvor hun i mere end 11 år havde 
ansvar for først varme- og elforsy-

ning, derefter udelukkende elfor-
syning og sidst elproduktion alene. 
Inga var en af de embedsfolk, der 
var med gennem hele elreformens 
tilblivelse og udmøntning. Hun har 
blandt andet haft ansvar for de 
første etableringer af store hav-
vindmølleparker i Danmark og har 
medvirket i de danske overvejelser 
om VE-beviser og CO2-kvoter. 

Karrieren startede i øvrigt med 
varmeplanlægning i Energistyrel-
sen, derefter en udvekslingsstil-
ling i Elkraft efterfulgt af nogle år 
som energiplanlægger i Rambøll. 

Inga Thorup Madsen har i perio-
den fra 2005 til 2015 været medlem 
af Dansk Fjernvarmes bestyrelse, 
hvor hun var teknisk næstformand 
fra 2008 og frem til 2015. 
Ingas afsked markeres med en re-
ception i CTR den 15. december kl. 
14.00-16.00.

På pension
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Solution.com

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

LØSNINGER DER HOLDER
Tætninger til 
fjernvarmepumper

• Mulighed for speciel designs

• Specielle materialer til fjernvarmen

• Gennemprøvet teknologi 

Energibesparende løsninger

Vilhelmsborgvej 15 | 7700 Thisted
Tlf. 69 14 79 31 | www.segenergy.dk

Optimér  
virkningsgraden 

med røggaskøling!
Vi udregner 

din fortjeneste

Slip ansvaret!
Lad os stå for 

service og 
vedligehold

www.segenergy.dk

• Absorptionsmaskiner
 – Chillers (AC)
 – Varmepumper (AHP)
 – Service og vedligehold

• Røggaskondenseringsanlæg
• Geotermiske anlæg
• Fjernkøling

Vi
zu

al
l.d

k

Formand for Assens Fjernvarme 
Søren Edlefsen fylder 70 år den 
20. december 2016. Samtidig kan 
han fejre at have været medlem af 
bestyrelsen i 30 år – heraf de 28 år 
som formand. Søren er kendt som 
en person, der udstråler virkelyst, 
viden og godt humør. Hans karriere 
startede i 1967 som edb-planlæg-
ger i det, der dengang hed Odense 
Kommunes Edb-Central. Senere 
blev centralen en del af Kommu-
nedata, og Sørens stillingsbeteg-
nelse var i mellemtiden omdøbt 
til direktør med særligt ansvar for 
salg. I den forbindelse var hans be-
røringsflade med amts- og kommu-
nalpolitikere i hele landet særdeles 

stor, og der blev knyttet mange tætte 
kontakter, som senere har været til 
gavn i mange sammenhænge.

I 2001 forlod han Kommunedata 
for at tiltræde stillingen som direktør 
for Fyns ErhvervsCenter. Her forestod 
han fusionen af TIC Fyn og Fyns Er-
hvervsråd – en stor udfordring såvel 
politisk som personalemæssigt. 

I 1986 blev Søren Edlefsen indvalgt 
i bestyrelsen for Assens Fjernvarme, 
og i 1988 blev han valgt til formand. 
Sørens aktive og udadvendte facon 
faldt godt i tråd med Assens Fjern-
varmes ønske om at være på forkant 
på en række punkter. I 1996 blev han 
valgt ind i Dansk Fjernvarmes besty-
relse som repræsentant for de mindre 
private varmeværker.

Sideløbende har han beklædt 
en række bestyrelsesposter, og en 
kommunalpolitisk karriere har han 
også præsteret. I Assens har Søren 
kæmpet utrætteligt for at få kulturen 
på dagsordenen. Med ombygningen 
af Tobaksgaarden til en selvejende 
kulturinstitution har det vestfynske 

område fået et samlingssted med 
biograf, udstillingsvirksomhed, 
kultur og musik og meget mere. 
Uden hans utrættelige engage-
ment havde denne institution ikke 
set dagens lys. Desuden har han 
været med til at etablere Barløse-
borg Golfklub, hvor han i klubbens 
første to leveår var formand – 
uden at spille golf.

På baggrund af sine mange lo-
kale initiativer blev Søren Edlefsen 
i 2004 kåret som årets asseneser 
af lokalavisen og modtog Vestfyns 
Banks Initiativpris 2005.

I dag bruger han en stor del 
af tiden i en række bestyrelser: 
Assens Fjernvarme, Assens For-
syning, Dansk Fjernvarme, næst-
formand i FIF Marketing, Assens 
borgerlige Skyttelaug af 1747. Des-
uden arbejder han med udvalgte 
lokale ejendomsprojekter. 
I forbindelse med fødselsdagen 
holdes reception på Arena Assens 
onsdag den 11. januar klokken 
13.00 til 16.00. Alle er velkomne. 

70 år
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Set Pipe leverandør af komplette 
�er varme løsninger. Bygger på  
høj kvalitet og leveringssikkerhed 
�re årtier. 

Danmark | Tel: (+45) 50556994 | Fax: (+45) 75942963 
erik@set.is | www.set.is  
Island | Tel: (+354) 480 2700 | Fax: (+354) 482 2099 
set@set.is | www.set.is  
Tyskland | Tel: (+49) (0) 2364 508894-0 | Fax: (+49) (0) 
2364 508894-9 | info@setpipes.de | www.setpipes.de

Set Pipes
din solide partner

Set ehf • Röraverksmiðja www.set.is

n

Steeltank A/S er en jysk virksomhed med mange års erfa-
ring i levering af tankanlæg til energi, miljø, olie og foderstof. 

Vi varetager opgaver i hoved- og delentreprise. Isolering, 
overfl adebehandling, fundering, rørinstallation, instrumente-
ring og processtyring kan indgå som en del af leverancen.

Steeltank A/S er specialist i projektering og levering af 
akkumuleringstanke, dykkerundersøgelse, inspektion samt 

reparation af alle former for korrosionsskader.

Steeltank A/S er en ordreproducerende virksomhed, som i 
dag beskæftiger 35 dygtige og kompetente medarbejdere på 
såvel tankbyggerier som på fabrikken i Esbjerg. Grundlaget i 

Steeltank A/S er Kvalitet, Erfaring og Know-how.

Ved yderligere information kontakt Steeltank A/S 
på telefon 75 45 08 11 eller på www.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

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

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

SteelTank er en ordreproducerende virksomhed,  
der detail-projekterer og leverer tank- og proces- 
anlæg i hoved- eller delentreprise.

For yderligere informationer eller et uforbindende  
projektforslag, kontakt SteelTank på tlf. 75 45 08 11  
eller se nærmere på www.steeltank.dk

Steeltank A/S: H.E. Bluhmes Vej 79, 6700 Esbjerg
Telefon: +45 75 45 08 11, Telefax: +45 75 45 08 47

steeltank@steeltank.dk

 PÅ PENSION  Ef-
ter 48 år som 
formand for 
Ejstrupholm 
Varmeværk 
har Finn Jen-
sen i en alder 
af 76 år beslut-
tet at overlade 
posten til en 

anden. Egentlig var det ikke med Finn 
Jensens gode vilje, at han blev valgt 
ind i bestyrelsen for Ejstrupholm Var-
meværk. Faktisk var han slet ikke til 
stede på den generalforsamling, hvor 
han blev valgt. Men som ny fjernvar-
meforbruger havde han haft et møde 
med bestyrelsen og havde åbenbart 
gjort sig positivt bemærket. Så han 
blev ikke alene valgt, men også for-
mand fra dag ét. For formanden var 
gået af, og så skulle man jo have en ny.

Selvom den bankuddannede Finn 
Jensen kom lidt hovedkulds ind i be-
styrelsesarbejdet, blev han hurtigt 
glad for det.

Hans erfaring med fjernvarme 
begrænsede sig i første omgang til et 

halvt års anciennitet som fjernvarme-
forbruger i sit nybyggede hus. Men in-
teressen for energi var til gengæld stor 
og har været det, lige siden Finn Jensen 
voksede op på en mølle i Gl. Rye, hvor 
energi var en vigtig del af hverdagen. 
Både den energi, møllen producerede, 
og energien fra den dieselmotor, der 
blandt andet drev et savværk.

Da Finn Jensen blev formand, 
fyrede Ejstrupholm Varmeværk med 
fuelolie, og det var ikke altid det 
nemmeste at have med at gøre. Indi-
mellem gjorde anlægget knuder og 
sendte store sodklatter ud over omgi-
velserne. Så var det formandens op-
gave at undskylde over for naboerne, 
som heldigvis var meget tålmodige 
og glade for fjernvarmen.

Finn Jensen har gennem alle 
årene haft et godt samarbejde både 
med bestyrelsen og med de fem 
driftsledere, der har været i hans tid. 
Sammen med dem har han gennem 
næsten et halvt århundrede udviklet 
Ejstrupholm Varmeværk. Fra værket i 
slutningen af 1960’erne var blandt de 
første til at indføre præfabrikerede 

rør til etableringen af solvarmean-
lægget, der i dag dækker 20 procent 
af varmeforbruget.

Kun en enkelt gang mindes Finn 
Jensen, at udfordringerne var lige ved 
at blive for store. Under oliekrisen 
i 1970’erne kunne Ejstrupholm Var-
meværk pludselig ikke få olie fra den 
sædvanlige leverandør, og en over-
gang så det ud til, at ingen kunne eller 
ville levere til værket. Til sidst lyk-
kedes det dog at få Esso til at komme 
med olie, mod at værket tegnede en 
leveringskontrakt, og formanden og 
den øvrige bestyrelse kunne ånde 
lettet op.

 50 ÅR  Marc 
Roar Hintze, 
direktør for 
Assens Fjern-
varme, fylder 
50 år den 11. 
januar 2017. 
Marc, der er 
opvokset i 
Augusten-
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borg på Als, blev som blot 16-årig an-
sat i rederiet A.P. Møller som styr-
mandsaspirant. Ansættelsen 
indebar sejltid på Skoleskibet Dan-
mark og på A.P Møllers skibe over 
hele verden. Rig på oplevelser og er-
faringer valgte han at gå i land og 
uddanne sig til maskiningeniør på 
Odense Teknikum. 

Som ingeniør har Marc primært 
arbejdet med produktudvikling og 
ledelse og været udviklingschef i 
både Faber og Electrolux. Hans nys-
gerrighed og stræben efter at tilegne 
sig og formidle viden førte siden til 
ansættelse som lektor på Det Tekni-
ske Fakultet ved Syddansk Universi-
tet. Sideløbende blev fritiden brugt 
på at læse executive MBA på Aalborg 
Universitet. Ganske naturligt kom 
uddannelsen til at dreje sig om hans 
store interesse for teknologi- og for-
andringsledelse med udgangspunkt i 
fjernvarmesektoren. 

Siden 2013 har Marc fungeret som 
administrerende direktør for Assens 
Fjernvarme. Han er ofte at træffe til 
arrangementer, der vedrører ener-

gisektoren, og er medlem af besty-
relsen i Dansk Energi Produktion og 
Lars Broe Rustfri Stål. 

Privat fornægter den maritime 
fortid sig ikke, og Marc ses ofte kite-
surfe ved de vestfynske strande nær 
bopælen i Assens. 
I forbindelse med fødselsdagen hol-
des reception på Arena Assens ons-
dag den 11. januar klokken 13.00 til 
16.00. Alle er velkomne. 

 NYT JOB  
Dansk fjern-
varme har 
ansat Sara 
Froulund La-
dekarl som 
studenter-
medhjælper i 
Internatio-
nal Afdeling. 

Sara er bachelor i statskundskab fra 
Aarhus Universitet, hvor hun også 
læser videre på sin kandidatgrad. 
Hun har forskellige erhvervserfarin-
ger og også erfaring med EU fra et 

halvt års praktikophold ved Land-
brug & Fødevarers kontor i Bruxelles 
i foråret.

Sara bor i Aarhus og arbejder for 
International Afdeling cirka en dag 
om ugen. I første omgang med infor-
mationsarbejde og -indsamling. 

 NYT JOB  Frede-
rik Enevoldsen 
er ansat som 
ny studenter-
medhjælper i 
Dansk Fjern-
varmes admi-
nistrations-
team. Frederik 
er 25 år. Han 

bor i Kolding og er i gang med en ud-
dannelse i informationsvidenskab, it 
og interaktionsdesign på Syddansk 
Universitet i Kolding. 

I Dansk Fjernvarme skal Frederik 
primært hjælpe til med administra-
tive opgaver, men han vil også i min-
dre omfang give en hånd med i kom-
munikationsteamet.
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få det komplette overblik over 
driften og spar tid med envidrift 

EnviDrift er et fleksibelt onlinesystem til registrering og håndtering af henvendelser vedrørende driften  
på varmeværket.

Systematisering af alle henvendelser fra såvel borgere som medarbejdere, giver optimale muligheder for 
ressourcestyring. Prioritering af de mange driftsrelaterede opgaver gør det muligt at sætte hurtigt og mål-
rettet ind. Hør om de mange fordele med EnviDrift, kontakt Frans Teisen på tlf: 21 63 20 30.

www.envidan.dk



AFSKEDSRECEPTION
CTR I/S

Inga Thorup Madsen, administrerende direktør i CTR, 
Centralkommunernes Transmissionsselskab, 
fratræder sin stilling for at gå på pension den

31. december 2016. I den anledning vil det glæde
os at se samarbejdspartnere, forretningsforbindelser

og venner til reception.

RECEPTION
Torsdag den 15. december 2016

Kl. 14:00 – 16:00
Hos CTR, Stæhr Johansens Vej 38, 

2000 Frederiksberg

Formand Søren Edlefsen fylder 70 år
og administrerende direktør Marc Hintze bliver 50 år. 

Søren Edlefsen kan samtidig fejre 30 års jubilæum
i bestyrelsen. I den anledning vil det glæde os at se 
kunder, forretningsforbindelser, familie og venner til 

reception:

RECEPTION
Assens Fjernvarme

Søren Edlefsen Marc Hintze

Onsdag den 11. januar 2017
Kl. 13:00 – 16:00

Arena Assens,
Rådhus Alle 25, 5610 Assens

BESTYRELSEN
Assens Fjernvarme A.m.b.a.

 NYT JOB  Tom 
Heron, 49, er 
pr. 1. novem-
ber ansat i 
NIRAS som di-
rektør for de 
270 ansatte 
på kontoret i 
Aarhus og 
med koncer-

nansvar for forretningsområderne 
energi, vand, miljø og informatik.
Han kommer fra en stilling som tek-
nisk direktør i Horsens Kommune, 
hvor han har været i fire år. 

Bortset fra sin afstikker til Hor-
sens Kommune har Tom Heron haft 
hele sin karriere i NIRAS, siden han 
som ung nyuddannet geolog i 1993 
blev ansat på NIRAS’ daværende 
kontor i Viborg. Han er cand.scient. i 
geologi med speciale i maringeologi 
fra Aarhus Universitet/Danmarks 
Tekniske Universitet. 

I løbet af de 19 år fra 1993-2012 
havde Tom Heron mange forskellige 
roller i NIRAS. Oprindelig blev han 
ansat i miljøforretningen i Jylland og 

var med til at udvikle ydelser, mar-
ked og kontorer i Jylland og på Fyn. 
Senere udviklede ansvarsområderne 
sig gradvist, og Tom har som blandt 
andet afdelingsleder divisionschef 
og deltager i NIRAS’ direktørgruppe 
været med til at udvikle forretningen 
til det, den er i dag.

PROJEKTLEDELSE  I efteråret 2016 har 
ni kursister gennemført et uddan-
nelsesforløb i projektledelse hos 
Dansk Fjernvarme, som er blevet 
kørt i samarbejde med uddannelses-
institutionen IBA. Efter et webinar, 
seks undervisningsdage og et par on-
lineaktiviteter blev forløbet afsluttet 
med en eksamen d. 9. november her i 
Fjernvarmens Hus. 

De ni kursister, der har bestået ek-
samen, er: Brian Leth Mikkelsen, Af-
faldVarme Aarhus, Christian Klerke, 
DFF-EDB a.m.b.a, Jan K. Rasmussen, 
DIN Forsyning A/S, Kasper Jessen, 
Grøn Energi, Lisbeth Jeppesen, Vi-
debæk Varme A/S, Martin Halkjær 
Kristensen, Hvide Sande Fjernvarme 

Pioneering for You

John Østergaard
Hvis du ønsker at nedsætte dit energiforbrug så kontakt John Østergaard på  
telefon 24 80 33 12 eller på mail john.oestergaard@wilo.dk

Varmistathan, että 
käytät energiate-
hokkaimpia pump-
puja?
Siinä tapauksessa Wilo on 
sinulle sopivin pumppu-
toimittaja ...

Din partner til fjernvarme!

German Quality since 1872

Wilo står for kvalitet siden 1872 og har i dag over 7000 ansatte som er parate til at servicere dig.
Et at Wilo’s kerner punkter er at gøre livet lettere for dig. 
Vores salgs- og service personer sætter en stor ære i et godt samarbejde.

www.wilo.dk

a.m.b.a., Michael Kert Hansen, VEKS, 
Poul Vestergaard Jensen, Brønder-
slev Varme A/S, Søren Junge Bak, Sil-
keborg Varme A/S.
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Abonnementer 
fornyes automatisk
Abonnenter på magasinet 
Fjernvarmen bør være opmærk-
somme på, at deres abonnement 
automatisk bliver fornyet ved 
årsskiftet. Hvis man har ændrin-
ger til sit abonnement, skal de 
sendes på mail til abonnement@
danskfjernvarme.dk senest 12. 
december 2016.

Læs mere om abonnement 
på Fjernvarmen på www.dansk-
fjernvarme.dk/magasinet/abon-
nement.



Pioneering for You

John Østergaard
Hvis du ønsker at nedsætte dit energiforbrug så kontakt John Østergaard på  
telefon 24 80 33 12 eller på mail john.oestergaard@wilo.dk

Varmistathan, että 
käytät energiate-
hokkaimpia pump-
puja?
Siinä tapauksessa Wilo on 
sinulle sopivin pumppu-
toimittaja ...

Din partner til fjernvarme!

German Quality since 1872

Wilo står for kvalitet siden 1872 og har i dag over 7000 ansatte som er parate til at servicere dig.
Et at Wilo’s kerner punkter er at gøre livet lettere for dig. 
Vores salgs- og service personer sætter en stor ære i et godt samarbejde.

www.wilo.dk



& 

defining network efficiency

www.logstor.com 

Brug vores 
InduconJoint 
svejsemuffe 
og få råd til
flere julegaver

Den velkendte induktionsteknologi er nu også tilgængelig til installation 
af svejsemuffer på præisolerede rørsystemer. En muffe der i alle 
henseender er lettere og mere enkel at montere, og som samtidig har 
den laveste totalomkostning per installeret muffe.

Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere
en rigtig Glædelig Jul samt et godt Nytår.


