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Forsidebilledet:  
Hedensted Fjernvarmeværk er igang med 
udvikling mod endnu mere grøn og vedva-
rende energiproduktion. Køletårnet køler 
røggassen fra værkrets store kedel ned fra 
120 grader til cirka 50 grader. Se side 8-12.

Men først og fremmest takker vi den 
afgående regering for et rigtig godt og 
udbytterigt samarbejde og i særdeles-
hed en stor tak til forhenværende Ener-
gi-, Forsynings- og Klimaminister Lars 
Chr. Lilleholt, som trofast har deltaget i 
foreningens årlige Kraftvarmedag samt 
holdt indlæg på Energipolitisk Åbnings-
debat og i den forbindelse uddelt flere 
priser. 

Vi byder den nye regering velkommen 
og ser frem til, at den vil bidrage til 
løsning af foreningens mærkesager, og 
i særdeleshed skal der lyde en varm 
velkomst til den nye Klima-, Energi- og 
Forsyningsminister Dan Jørgensen, som 
vi har store forventninger til. Vi håber at 
han vil bakke foreningen op på samme 
konstruktive måde som hans forgænger. 
Vi vil allerede nu takke for ministerens 
tilsagn om at deltage på den kommende 
Energipolitiske Åbningsdebat den 2. og 
3. oktober, så samarbejdet er allerede 
godt begyndt.

Blandt de udfordringer vi skal have løst 
i fællesskab med den nye regering er 
bl.a. udmøntning af grundbeløbsinitiati-
verne, der blev fastsat i energiaftalen fra 
juni 2018, og her efterlyser vi en status 
for Grundbeløbsteamet, og hvornår og 
hvordan udmøntning af hjælpen til de 
ramte grundbeløbsværker effektueres.
Der skal ligeledes findes en snarlig 
løsning på fortsat udbetaling af grund-
beløb til de værker, der er berettiget til at 
modtage grundbeløbet efter 2019. 

Der bør findes fælles politisk enighed om 
initiativet med en midlertidig nedsættelse 
af naturgasafgiften for de værker, som er 
med i El-patronordningen. Den midlerti-
dige nedsættelse af afgiften ser vi som 
en overgangsløsning, indtil de ramte 
værker har haft mulighed for at investere 
i ny teknologi. En ordning der vil kunne 
gennemføres provenuneutralt.

Der skal ske en snarlig tilpasning af af-
giften på overskudsvarme, så vi hurtigst 

Vi ser frem til et forsat godt samarbejde 
også med den nye regering
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ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 
Verdensmålene danner grundlag for årets Energipoli-
tiske Åbningsdebat.
Ny regering med nyt parlamentarisk grundlag sætter 
overlæggeren endnu højere på energi- og klima-po-
litikken, hvad betyder det? Se udførligt program 
senere i bladet.
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Derfor er det naturligvis spændende 
at se, om den fremadrettede politik på 
området energiforsyning ændrer sig i 
forhold til tidligere.

Som overordnet budskab lyder det 
i dokumentet ”Retfærdig retning for 
Danmark”, aftalt mellem Regeringen 
og det parlamentariske grundlag be-
stående af Radikale Venstre, Sociali-

stisk Folkeparti og Enhedslisten, at vi 
skal have en bindende klimalov, hvor 
CO2 udslippet af drivhusgasser skal 
reduceres med 70 procent senest i 
2030 med udgangspunkt i niveauet 
fra 1990 som et urokkeligt krav. 
Sågar hvis de borgerlige partier ikke 
ønsker at være med i målsætningen, 
ønsker Rød blok at gennemføre 
kravet.

Ny minister på  
klima og energi
Dan Jørgensen tiltrådte som Klima-, Energi- og  
Forsyningsminister den 27. juni 2019

Vi ser frem til et forsat godt samarbejde 
også med den nye regering

muligt undgår det store energispild, 
hvilket vil gavne miljøet her og nu 
samt være fint i tråd med målsæt-
ningen om 70 procent reduktion af 
CO2-udledningen i 2030.
Brændselsbindingen og kraftvarme-
kravet skal ophæves for fjernvarme-
værker større en 500 TJ, således at 
disse værker får en reel mulighed for 
leve op til de politiske ønsker om en 
grøn omstilling.

Foreningen håber ligeledes, at den 
nye regering vil indgå i drøftelser om, 
hvordan oplægget til den nye regu-
lering kan erstattes af frivillige aftale 
mellem virksomhederne og branche-
foreningerne om effektiviseringer. 
Eventuelle gevinster bør komme vores 
forbrugere direkte til gode, i stedet for 
at pengene skal gå til unødig admini-
stration.

Endelig håber vi, den nye regering vil 
være træde i karakter og sætte en 
tydelig og klar retning for den grønne 
omstilling og give fjernvarmeselska-
berne ordentlige rammevilkår, her-
under en præcisering og afklaring af 
forsyningsområder imellem individuel 
og kollektiv varmeforsyning.

Den nuværende Energisparerordnin-
gen er under afvikling, og der skal her 
sikres en ordentlig exitstrategi for de 
igangværende projekter, og ligeledes 
ønsker vi at indgå i drøftelser af, hvor-
dan den kommende Energisparerord-
ning bør udformes.

Samlet ser vi frem til, at regeringens 
lydhørhed over for vores medlemmers 
ønsker om, at der skal indgås langva-
rige, klare og præcise politiske aftaler. 
Aftaler der skal sikre de nødvendige 
rammevilkår, således vores medlems-
virksomheder kan fastholde og gerne 
udbygge konkurrenceevnen selv med 
de skærpede politiske krav til den 
grønne omstilling.

Ifølge den nytiltrådte Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen 
ønsker Regeringen, at fastholde udspillet om 70 procent reduktionsmål på CO2 
i 2030. Foto: Ulrik Jantzen.
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Med andre ord er ønsket at hæve ambitionerne for klima, 
miljø og natur og påtage sig internationalt lederskab for 
grøn omstilling.

Vi skal leve op til Paris-aftalen, lyder budskabet fra det 
parlamentariske grundlag for den nye Regering!

For investorer på området vil bred politisk enighed være 
stærkt at foretrække, således ambitionsniveauet ved et 
eventuelt senere regeringsskifte ikke sænkes og dermed 
skaber uvished om de langsigtede investeringer.
Den nye minister lægger dog vægt på, at klimakravene 
ikke må skade erhvervslivet, da produktionen så bare vil 
flytte til udlandet.

Sidste år kom Socialdemokratiet med et klimaudspil, hvor 
ambitionen blandt andet var to nye havvindmølleparker 
udover de tre allerede aftalte, samt at nå 500.000 ”grønne” 
biler i 2030.
Dette udspil indgår ikke direkte i den politiske forståelse 
med det parlamentariske grundlag for den nye regering, 
men indgår fortsat som mål for Socialdemokratiet.

Betydning for energi, landbrug og  
transportsektorerne
Det forlyder i hensigtserklæringen, at man vil omstille trans-
portsektoren med stop for salg af nye diesel- og benzin-
biler fra 2030 og indføre skærpede miljøzoner.

Ligesom der skal sikres et klimabidrag fra landbruget med 
bindende reduktionsmål og med Landbrugsstøtten som 
incitatementsværktøj, hvorfor forventningen er, at land-
brugsjord udtages til natur i en ny landbrugsreform.
Målet er en fordobling af det økologiske landbrugsareal, 
samt øget forbrug og eksport af økologiske fødevarer og 
tiltag der nedbringer madspild.

Der skal indføres en national strategi for bæredygtigt byg-
geri og energieffektiviseringer i offentlige bygninger.
Der skal lægges en strategi for elektrificering i transport-
sektoren, industri og øvrige samfund og tilføres flere midler 
til grøn forskning og demonstrationsprojekter.

En undersøgelse af om muligheden for, at Danmark og 
Nordsølandene kan lave en fælles strategi for udnyttelse af 
havvind skal foretages, ligesom det skal undersøges om 
der er mulighed for at Danmark senest i 2030 kan bygge 
en energi-ø med 10GW tilkoblet.

Der skal indføres ”grønne” regnemodeller, hvor klima og 
miljø skal integreres i Finansministeriets regnemodeller. 
Resultatet skal være ”Et grønt nationalt regnskab” og BNP 
skal styrkes og udvikles i samarbejde med Danmarks 
Statistik.

Interessenter skal inddrages, når det gælder cirkulær 
økonomi, affaldssortering, energieffektivitet, den offentlige 
sektors indkøb mm.

Løftet pegefinger
Allerede nu (skrivende stund 1.7.) har førende økonomer 
udtalt, at det bliver svært at finde finansieringen til at indfri 
løfterne om velfærdsløft samtidig med at man ønsker en 
grøn omstilling i så stor udstrækning.
En mango på op imod 10 mia. kr. er udsigten ifølge selv-
samme økonomer.

Karriere
Dan Jørgensen er uddannet cand.scient.pol. i 2004 og 
blev valgt ind i Folketinget for Socialdemokratiet i Fyns 
Storkreds fra 18. juni 2015. 
Han var minister for fødevarer, landbrug og fiskeri 12. 
december 2013 ‒ 28. juni 2015 og har desuden været 
næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe. 
Han var i en periode fra 2004-2013 medlem af Europa- 
Parlamentet, og har været formand for Animal Welfare 
Intergroup, næstformand for Europa-Parlamentets Udvalg 
for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed og formand 
for de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet.

Han er også en flittig skribent og har udgivet »Eurovisio-
ner - Essays om fremtidens Europa«, Informations For-
lag, 2006, »Grøn Globalisering - miljøpolitik i forandring«, 
Hovedland, 2007, »Politikere med begge ben på jorden 
hænger ikke på træerne«, Informations Forlag, 2009, »Mel-
lem Mars og Venus - EU’s rolle i fremtidens verdensorden«, 
Forlaget Sohn, 2009, og »Grønt håb - Klimapolitik 2.0«, 
Forlaget Sohn, 2010. Medforfatter til »Beyond deniers and 
belivers: towards a map of the politics of climate change« i 
tidsskriftet Global Environmental Change, 2015.

Dansk Gasteknisk Center  
Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm  

Tlf.: 2016 9600 • www.dgc.dk  

• Akkrediteret emissionsmåling på    
 biomasse-, gas- og oliefyrede anlæg

• Bestemmelse af virkningsgrad på  
 kedler og motorer

• Analyse af naturgas og biogas

• Screening for metanlækager 

• Kvantificering af metantab

• CO2-verifikation
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Én stærk  
biogasvirksomhed
Danmark har unikke kompetencer i den cirkulære økonomi, og produktion  
af biogas er cirkulær økonomi, når det er bedst. 

Vi har samlet Danmarks stærkeste kompetencer indenfor biogas i én 
virksomhed. Ved at indlemme Xergis stærke kompetencer i Nature Energy, 
har vi nu skabt en stærk dansk biogasvirksomhed i international klasse, som 
kan være med til at realisere vækstpotentialet i den cirkulære økonomi i 
både Danmark og uden for landets grænser.

Læs mere på
www.natureenergy.dk

210x297mm -KraftvarmeNyt.indd   2 26/03/2019   16.44
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Det betyder, at de to energiselskaber 
nu kan udveksle varme.
Baggrunden for initiativet var, at Vest-
forbrænding havde brug for at øge 
kapaciteten, fordi deres forsynings-
område i Lyngby-Taarbæk skulle 
udvides. 
Blandt andet til de mange nye borge-
re, som følge af den positivt byudvik-
ling i området og til bygningsmassen 
på DTU.
I den forbindelse havde Vestforbræn-
ding brug for et anlæg til spids- og 
reservelast i området. Det var svært 
at finde plads til at bygge nyt, hvorfor 
Vestforbrænding i slutningen af 2017 
indgik en aftale om at leje et areal på 
Lyngby Kraftvarmeværk med henblik 
på, at etablere en vekslerstation, en 
transmissionsledning ind til værket og 
tilhørende pumpesystem.
Derved kan man via en akkumule-
ringstank udveksle varme og begge 
selskaber kan altså sælge oversky-
dende varme til hinanden.

Den mest rentable og klima-
venlige løsning
Det var beregninger fra Rambøll, der 
viste, at en vekslerløsning var den 
mest rentable, effektive og klimavenli-
ge tilgang til at sikre varmeforsyningen 
i området. 
Det er samtidig en væsentlig kapaci-
tetsforøgelse med lave omkostninger 
for Vestforbrænding og dermed for 
lokalsamfundet. 
For Vestforbrænding svarer projektets 
rentabilitet til en egenforrentning på 
mere end 20 procent, hvilket 
er langt højere end 

lånerenten, der ligger på omkring 4 
procent.
Med vekslerløsningen har man des-
uden udfaset brugen af gas til at pro-
ducere fjernvarme på Lyngby Kraft-
varmeværk, så varmeproduktionen 
i området fremover alene er baseret 
på affald. Det påvirker også miljø- og 
klimaregnskabet i positiv retning.

Effekt: 51 MW
Med en effekt på 51 MW ved fuld last 
er det SWEP’s hidtil største kontrakt 
på en enkeltstående vekslerløsning. 
- Vi er stolte over samarbejdet og hå-
ber, det er vores gennembrud på det 
danske marked, siger André Svenn-
son, salgschef for SWEP i Danmark.

Vekslerløsninger fra SWEP
I forhold til traditionelle løsninger er 
der mange fordele ved varmevekslere 
fra SWEP. De er yderst energieffektive 
og superkompakte.
95 procent af materialet i veksleren 
bruges til energioverførsel. 
Den største; type B649, er kun halvt 
så stor og vejer kun halvt så meget 
som en traditionel veksler. Derfor er 
der hverken brug for særligt løfteud-
styr, ekstra plads til servicering eller 
særlig armering af underlaget. 
Det er netop den model, bygget op i 
moduler af 4 x 2 stk., man har instal-
leret på Lyngby Kraftvarmeværk. 

Netop, fordi de er meget kompakte 
og bygget op i moduler, er det let at 
opgradere effektområdet, hvis varme-
behovet stiger i fremtiden.

Om Vestforbrænding
Vestforbrænding er Danmarks største 
affaldsselskab og Nordeuropas stør-
ste producent af fjernvarme baseret 
på affald. Selskabet håndterer affald 
for ca. 900.000 borgere og 60.000 
virksomheder. Det ejes af 19 sjælland-
ske kommuner, som samtidig er sel-
skabets kunder. Alle tilbydes løsninger 
inden for indsamling og behandling 
af affald samt levering af fjernvarme 
og el. Affald, der ikke kan genanven-
des, brændes af i store ovne ved høj 
temperatur. Og røgen herfra er så 
varm, at den kan bruges til at lave el 
og fjernvarme. Af energiproduktionen 
på Vestforbrændings kraftvarmeværk 
bliver 20 procent til el og 80 procent 
til fjernvarme. 

Om SWEP
SWEP er verdens førende leverandør 
af kompakte, loddede pladevarme-
vekslere til brug i systemer til fjernvar-
me-, fjernkøling- og kraftvarmepro-
duktion. SWEP er tæt på sine kunder 
med forhandlere i mere end 50 lande 
og egen salgsstyrke i mere end 20 
lande. Med højeffektive produktions-
anlæg i Sverige, USA, Malaysia, Slo-
vakiet og Kina kan SWEP betjene 
sine kunder i hele verden. SWEP 
indgår i Dover Corporation – en global 
koncern i milliardklassen, der handles 
på NYSE.

En kapacitetsudvidelse 
med mega-effekt
Lyngby Kraftvarmeværk, der ligger på DTU, er med 
en vekslerløsning fra svenske SWEP International 
blevet koblet på Vestforbrændings regionale fjern-
varmesystem

André Svennson, salgschef for SWEP 
i Danmark er stolt af det gode sam-
arbejde omkring leveringen af en 
vekslerløsning, som har betydet at 
man har kunnet udfase brugen af gas 
til at producere fjernvarme på Lyngby 
Kraftvarmeværk.

SWEP har til projektet 
på DTU leveret 8 stk. 
fuldt lastede B649 
vekslerenheder, der er 
modulopbygget med det 
maksimale antal plader 
som vist i illustrationen
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“Olie er ikke 
bare olie. 
Det er en 
videnskab”
Richard Sloth Bengtsen, driftsleder Energi Vegger

Hos OK kan vi levere præcis den smøreolie,  
dine maskiner har brug for. Uanset motor- eller 
gastype. For der, hvor vi for alvor gør en forskel,  
er, når der skal testes, analyseres og ydes råd-
givning, som giver dig længere skifteintervaller 
og bedre tid til andre vigtige opgaver.
 
Vi har sammen med varmeværket Energi Vegger 
testet en Exxon Mobil smøreolie med det formål 
at få flere driftstimer. Resultatet taler for sig selv, 
og det, synes vi, er mere end OK. 

Læs casen her ok.dk/energivegger. 59
85

1
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Innovativt og lokalforankret kraftvarmeværk

Med et kraftvarmeværk beliggende 
midt i byen Hedensted, handler det 
om godt naboskab gennem dialog og 
kontakt til borgerne og ikke mindst 
virksomhederne i og omkring byen.

- Vi skal tænke lokalt og ud fra en 
samfunds økonomisk betragtning, når 
vi producerer energi, siger formand 

for Hedensted Fjernvarmeværk Mor-
ten Juhl Lassen.

- Det betyder vi skal turde tage hand-
sken op omkring en omstilling til grøn 
og vedvarende energi i samarbejde 
med lokale virksomheder og til gavn 
for disse såvel som borgerne i lokal 
området, så der er bred enighed om 

vigtigheden i dette og således alle har 
ejerskab i projektet, fastslår han.

Moderne og innovativt anlæg
Hedensted Fjernvarmeanlæg er et 
meget moderne kraftvarmeanlæg og 
for at være på forkant med udvik-
lingen og hele tiden være innovativ 
kræver det modige og fremadrettede 
beslutninger på ledelsesplan.
Derfor har man gjort meget for at 
sammensætte bestyrelseskompeten-
cerne, så alle vigtige indsatsområder 
er dækket ind med viden.
Hovedområderne for bestyrelsen er: 

Vi har besøgt Hedensted Fjernvarmeværk for at 
tage pulsen på den store omstilling ”værket” har 
gennemgået de sidste mange år mod mere grøn og 
vedvarende energiproduktion

Et solvarmeanlæg på et 8 hektar jordtilliggende med 11.000 m2 solpaneler er idriftsat i 2017 
og producerer i dag ca. 14 procent af den samlede varmeproduktion. Investeringen beløber til 38 mio. kr.
Foto: Hedensted Fjernvarme.
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Innovativt og lokalforankret kraftvarmeværk
Teknik, organisation og ledelse herun-
der kommunikation og markedsføring 
samt selvfølgelig økonomi.

Den ”nye” bestyrelse har været enga-
geret til opgaven siden de tiltrådte 
samlet efter en total udskiftning i 2010 
(se også afsnittet ”Røde tal betød tid 
til forandring”).
- Medlemmerne ønskede mere åben-
hed omkring beslutningerne og en 
bedre dialog med andelshaverne, 
siger formanden.
- Derfor har vi arbejdet hårdt med en 
mere åben ledelses- og beslutnings-

strategi. Det er vigtigt i en tid, hvor 
man næsten kan tale om et paradig-
meskifte i den måde vi driver et kraft-
varmeanlæg på, fastslår formanden.

- Energien skal i fremtiden være grøn 
og vedvarende, hvorfor det er vigtigt 
vi er indstillet på forandringer og tør 
skrotte vanetænkning og se mulighe-
der i nye teknologier og måder at pro-
ducere energien på, siger formanden.

Strategi og forandringsvilje
Bestyrelsen ser en klar overordnet 
strategi som det vigtigste omdrej-

ningspunkt, i en tid hvor alting 
forandres meget hurtigt og hvor 
nøgleordene er fleksibilitet og foran-
dringsvillighed.

- Vi ønsker at være en attraktiv 
leverandør både til andelshaverne/
forbrugerne, men også til de lokale 
virksomheder i området, siger Morten 
Juhl Lasssen og fortsætter:

- Strategien for fremtiden er vigtigere 
nu måske mere end nogensinde. Vi er 
en tid hvor de teknologiske kvante-
skridt står i kø og hvor nye råvarer 
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presser sig på til energiproduktion. 
Derfor skal en bestyrelse efter min 
mening være handlekraftig og have en 
tæt dialog med driftslederen på an-
lægget for at sikre de aftalte strategier 
føres ud i livet, siger formanden.

- Vi er heldige at have en driftsleder, 
som brænder for sit arbejde og som 
har en god forståelse for egne evner 
og er god til at bruge bestyrelsen til at 
styrke egne kompetencer. 

- En driftsleder kan og skal ikke vide 
alt. Han skal kende sine egne be-
grænsninger og acceptere udefra 
kommende hjælp. Det er vigtigt.
- Samtidig skal vi som bestyrelse give 
driftslederen ansvar og frie hænder, i 
stor udstrækning, til at træffe de dagli-
ge beslutninger uden indblanding. Det 
er vigtigt at driftslederen hele tiden 
har bestyrelsens opbakning. Det giver 
motivation og arbejdsglæde, fremhæ-
ver bestyrelsesformanden.

Et kraftvarmeværk i fremdrift
I forbindelse med udskiftningen af 
bestyrelsen, blev det også besluttet, 
at ansætte Torben Alex Nielsen som 
ny driftsleder på Hedensted Fjernvar-
meværk.
Han har som tidligere nævnt været 
en vigtig brik i at opbygge den gode 
kontakt til erhvervslivet og de man-

ge nye virksomheder i og omkring 
Hedensted.
Dette har resulteret i aftaler om afta-
gelse af spildvarme og forsyning af 
varme til en hel række lokale virksom-
heder.
En virkelig god casehistorie er, at 
Brugsen i Hedensted producerer en 
del overskudsvarme, som Hedensted 
Fjernvarme køber og dermed udnyt-
ter. En overskudsvarme som ellers var 
gået tabt.
Også fabrikkerne Jacobsen Bakery og 
R2agro på Odinsvej i byen har fået en 
overskudsvarmeledning ud til fabrik-
kerne.

- Ovenstående tiltag samt endnu flere 
er med til at understøtte både vores 
egne visioner og strategier, men også 
i tråd med Regeringens ønsker for den 
grønne omstilling og ønske om CO2 
reduktion, siger Torben Alex Nielsen.

Seneste skud på stammen i den grøn-
ne omstilling er et solvarmeanlæg på 
et 8 hektar jordtilliggende, hvor man 
har opført 11.000 m2 med solvarme  
(i dag udvidet til 12.000 m2).
I december 2016 er solvarmeanlæg-
get i drift og fuld driftsfase er i 2017, 
hvor anlægget 3346MWh (i en iøvrigt 
solfattig sommer).
I sommeren 2017 etableres også en 
træpillekedel til at forsyne 500 nye 

parceller i nærområdet (denne erstat-
ter bioliekedlen som ikke længere er 
rentabel).

- Vi ønsker som sagt, at bidrage til 
at minimere CO2 udledningen mest 
muligt og solvarmeanlægget er bare 
begyndelsen for os. Vi er også i fuld 
gang med et projekt omkring varme-
pumper med den lokale virksomhed 
Air Liquide her i Hedensted, siger 
driftslederen.

For Hedensted Fjernvarme handler 
det om ikke at være låst på en råvare 
til energiproduktionen, hvorfor man 
hele tiden forsøger at opnå så høj flek-
sibilitet, som overhovedet muligt.
Når solen ikke skinner, skal forbru-
gerne jo fortsat have varme, hvorfor 
netop arbejdet med det større projekt 
i samarbejde med Air Liquide omkring 
at supplere virksomheden med at 
levere varme og til gengæld spare Air 
Liquide for flere hundrede m3 grund-
vand og drift af køletårn i døgnet.
En 6-7 MW varmepumpe forventes at 
kunne løse opgaven.

- Vi skal huske ikke kun at optimere 
på egne forhold, men tænke i en bre-
dere radius og i et større perspektiv. I 
Hedensted har vi mange byer indenfor 
kort afstand, hvorfor vi hele tiden er i 
dialog med de omkringliggende var-

Driftsleder Torben Alex Nielsen fremhæver dialogen og samarbejdet med borgerne og de lokale virksomheder samt øget 
fokus på effektivitet på anlægget, som hovedårsagerne til Hedensted Fjernvarme har fået vendt udviklingen til nu at være 
med positive sorte tal på bundlinien. Foto: Kris Vetter.
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VARMEPUMPEANLÆG
ENERGIOPTIMERET VARMEPRODUKTION

AEA tilbyder udførelse af driftøkonomiske beregninger, 
udarbejdelse af rapport, der beskriver fremtidige muligheder 
og økonomi for optimering af eksisterende varmeanlæg eller 
anbefaling om udbygning af dit eksisterende anlæg.

Kontakt Aktive Energi Anlæg på

70 21 01 50
og få en uforpligtende snak!

AEA.DK

meværkers bestyrelser for at finde de 
løsninger der er til gavn for helheden 
i et større område, pointerer Morten 
Juhl Lassen.

Historisk tilbageblik
Hedensted kraftvarmeværk kan date-
res helt tilbage til 1866.
I 1909 bygges et egentlig elværk, som 
sender den første elektricitet ud i det 
lokale net. 
I 1960 da elværket nedlægges, indkal-
der den tidligere formand for Heden-
sted Elværk, gartner Gustav Bertel-
sen til stiftende generalforsamling af 
Hedensted Fjernvarme. 
60 interesserede borgere tilmelder sig 
og i årene op til 1967 blev 330 forbru-
gere tilsluttet.
I 1961 blev byggeriet af fjernvarme-
centralen på Ankersvej igangsat og 
de første andelshavere får fjernvarme 
herfra fire måneder senere.
Stigende oliepriser gjorde at man i fle-
re år overvejede alternative råvarer og 
det medførte desværre prisstigninger 
for forbrugerne.
I 1985 i oktober måned i forbindelse 

med værkets 25 års jubilæum blev det 
også fejret at man nu kunne overgå til 
gasfyring.
I slutningen af firserne går bestyrelsen 
i gang med at udarbejde et fremtidigt 
kraftvarmeprojekt, som nu peger i 
retning af kraftvarme på gasmotorer.
Efterhånden kommer flere forbrugere 
til i form af husstande og offentlige 
anlæg.
I 1992-93 går det virkelig stærkt. En 
arbejdsgruppe udarbejder en rapport 
der viser, at den laveste varmepris op-
nås ved et nybygget kraftvarmeværk 
og i 1993 tages første spadestik.

Røde tal betød tid til  
forandringer
Store udvidelsesprojekter op gennem 
”nullerne” og afsøgning mod billigere 
råvarer gav negative tal på bundlinien 
og betød gældssætning.
Det gav uro blandt forbrugerne, men 
bestyrelsen fik mandat til at arbejde 
med opførelsen af et nyt flisfyret kraft-
varmeværk til 70 mio. kr.
Mange kritiske spørgsmål blev dog 
rettet til bestyrelsen og på en ekstra-

ordinær generalforsamling i 2010 går 
bestyrelsen af.
Som tidligere nævnt betød det en ny 
bestyrelse i 2010. De nye bestyrelses-
medlemmer bekendtgjorde, at man 
ville arbejde mere med åbenhed og 
dialog med andelshaverne.
En ny hjemmeside og bedre strategi 
med hensyn til at møde pressen blev 
blandt andet iværksat.
Ny driftsleder blev ansat i 2011 (Tor-
ben Alex Nielsen også nuværende).

Klar strategi for anlægget gav 
resultater
Målet blev at forsøge at nedsætte 
varmeprisen gennem et økonomisk 
serviceeftersyn.
Man isatte et temperaturregulerings-
system, hvor temperaturen blev sæn-
ket 10 grader, med stor varmebespa-
relse til følge.

Samtidig fik man revideret brændsels-
forbruget, hvilket resulterede i et ikke 
uanseelig tilgodehavende fra SKAT.
De gamle kedler blev igen igangsat 
med fyring med bioolie samtidig med 
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at man undersøgte flere og andre 
besparelsesmuligheder.
Det førte til at man i 2013 monterede 
varmepumper og røggaskøling.
Økonomien blev gradvist forbedret 
over årene, ligesom et el-tilskud for at 
stå til rådighed på 4 mio. kr. om året 
var med til at forbedre totaløkonomien 
på anlægget.

Arbejdet med effektivisering af varme-
tab blev fortsat og der blev etableret 
overskudsvarmeledning til flere fabrik-
ker i nærområdet samt aftale om køb 
af overskudsvarme fra Brugsen som 
tidligere nævnt.
En glycolkreds blev monteret på 
varmepumperne, hvilket muliggjorde 
nedkøling helt ned til 5 grader.

Fremtiden tegner lys
Med udgangspunkt i Hedensted 
Fjernvarme arbejder man fortsat på 
samarbejde i nærområdet og som 
eksempel kan nævnes et ”forprojekt” 
i den nærliggende by Daugaard, hvor 
man ønsker at projektere et anlæg 
med ”fællesvarme” til 425 husstande 
som i dag er opvarmet med naturgas.
Byområdet ligger kun 3 km væk og 
tanken er at etablere en varmepumpe-
løsning kombineret med træpiller og 
halmfyr for igen at opnå så stor fleksi-
bilitet i råvarevalget som muligt.
Foreløbig er der inviteret til borgermø-

de for at informere om muligheder og 
for at få en tilkendegivelse på for-
håndsinteressen fra borgerne.
Også byområderne Remmerslund 
(”blokvarmeproduktion” 6-8 MW) og 
Gl. Hedensted er på tegnebrædtet til 
varmepumpeløsninger.
Ligesom man har løbende møder 
med bestyrelsen for Løsning varme-
værk, som ligger lige op til bygrænsen 
til Hedensted. 
Her er målet dialog og kontakt, 
således man er klar, hvis det viser 
sig man med fordel kan samarbejde 
om løsninger til gavn for helheden i 
lokalområdet. 
I det større byområde Juelsminde er 
man i gang med et projekt med 33 
husstande med en lokal varmepum-
peløsning som ”går” i drift inden for 
kort tid.
Man arbejder også på, at indgå sam-
arbejde med de omkringliggende by-
ers kraftvarmeforsyninger for at finde 
de mest optimale løsninger til gavn for 
forbrugerne og virksomhederne.
Ligesom flere lokale virksomheder er i 
gang med projektering af nye kom-
mende anlæg. 
Blandt andet er der netop nu dialog 
med to grafiske virksomheder Poly-
print (projektforslag om overskudsvar-
me er godkendt) og HL Repro. 
Så de lokale virksomheder har virkelig 
fået øjnene op for de mange fordele, 

der kan være ved at samarbejde med 
det lokale fjernvarmeværk.

- Vi ser absolut varmepumper som en 
oplagt løsning som decentral varme-
kilde og har flere projekter i pipelinen, 
hvor vi med stor fordel kan være med 
til at etablere anlæggene for derefter 
at drifte dem for de lokale borgere. 
Det giver borgerne forsyningssikker-
hed og varme til konkurrencedygtige 
priser, siger driftslederen.

- Det handler om, at vi hele tiden tæn-
ker ud af boksen og ikke kun fokuse-
rer på egne fordele, men arbejder til 
gavn for helheden i et større område. 
Der er jo ingen tvivl om at når vi høster 
erfaringer gennem årene og kender 
udfordringerne også i driftsfasen kan 
vi rådgive og hjælpe andre, der står 
over for de samme udfordringer, siger 
driftsleder Torben Alex Nielsen.

- For bestyrelsen og ledelsen handler 
det om at holde tungen lige i munden 
og hele tiden tænke på forbedringer 
og optimeringer på nuværende anlæg, 
men også turde udfordre sig selv og 
tage imod nye teknologiske landvin-
dinger og få dem implementeret til 
gavn for vores eget anlæg, men i høj 
grad også til gavn for det lokalområde 
vi skal forsyne med varme, supplerer 
formand Morten Juhl Lassen slutteligt.

Siden den ”nye” bestyrelse blev valgt i 2011, har der været øget fokus på information og dialog til forbrugerne fra Heden-
sted Fjernvarmeværks side, ligesom en klar strategi har været fulgt i samarbejde med dedikerede medarbejdere.  
(Formand Morten Juhl Lassen, stående). Foto: Hedensted Fjernvarme.
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Porteføljestyring 
er vejen til billig naturgas
Prisen på naturgas i Danmark afhænger af tre forskellige børser  
– den danske, tyske og hollandske. Spørgsmålet er derfor:  
Hvilken af dem har den laveste pris – og hvornår? 

I SEAS-NVE har vi stor erfaring med naturgas -
markedet. Vores trading-afdeling kan der for 
ti lbyde din virksomhed skræddersyet porte følje-
styring, der hele tiden sikrer jer en god pris på 
tværs af de tre børser.

Ud fra jeres virksomheds unikke forbrugs- og 
risikoprofil lægger vi sammen en strategi for  
jeres gasindkøb. Løbende rapportering giver  
fuldt overblik over prisens sammensætning.

Energi til livet |   SEAS-NVE.DK

Vil du vide mere? 
Så er vi altid klar til dialog – kontakt Key Account Manager Alex Noga på 21 21 56 88, ale@seas-nve.dk 
eller Key Account Manager Alex Frandsen på 24 85 81 82, alf@seas-nve.dk 
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SEP Sønderjylland – samarbejde på 
tværs på energiområdet
De fire sønderjyske kommuner Hader-
slev, Tønder, Aabenraa og Sønder-
borg er gået sammen om at etablere 
et fælles sekretariat for energiplanlæg-
ning med base i Aabenraa.
Med Sekretariat for strategisk energi-
planlægning (SEP) har de fire sønder-
jyske kommuner Haderslev, Tønder, 
Aabenraa og Sønderborg forenet 
kræfterne om at etablere et fælles 
sekretariat, som skal bistå dem i deres 
arbejde med planlægning af fremti-
dens energiforsyning.
Det har de fire kommuner gjort i en 
erkendelse af, at en række spørgsmål 
omkring produktion og forbrug af 
energi rækker ud over kommune-
grænserne og ikke i tilstrækkeligt 
omfang håndteres i den almindelige 
myndighedsudøvelse på området. 
Derfor er der blevet etableret et fælles 
sekretariat i Det Gamle Rådhus i 
Aabenraa.
Der er tale om et indtil videre fireårigt 
projekt, hvor finansieringen er tilveje-
bragt dels gennem kommunerne, dels 

fra Syd Energi Fonden og suppleret 
op med regionale midler fra Region 
Syddanmark. Udover en administrativ 
styregruppe med direktører fra de fire 
kommuner er sekretariatets arbejde 
forankret i det politiske liv gennem 
en politisk følgegruppe bestående af 
borgmestre samt udvalgsformænd for 
det udvalg, hvorunder energiområdet 
er placeret.

Perspektivet i overskudsvar-
men er omfattende
Forud for etableringen af SEP er gået 
et længere forarbejde. Dels går det 
nu stærkt i regionen med etablering 
af større energiproducerende anlæg 
som for eksempel biogas, solceller og 
vindmøller. Dels trænger et spørgsmål 
sig på i forhold til hyperscale datacen-
tre ved Kassø lidt vest for Aabenraa; 
hvordan kan vi udnytte de potentielt 
store mængder overskudsvarme fra 
kølingen af serverne?
Det giver udfordringer. Fælles for dem 
er, at de ofte rækker ud over den 
enkelte kommunes grænser og har 
en karakter, der betyder, at de nød-

vendige kommunale godkendelser og 
eventuelt kommunegarantier bør ses 
i sammenhæng med kommunernes 
strategiske udviklingsretning. Det 
kræver planlægning og koordinering, 
særligt med de lokale fjernvarmeforsy-
ninger og elnetselskaber.

Perspektivet er omfattende. 
Fuldt udbygget vil overskudsvarme 
alene fra datacentre kunne dække 
hovedparten af varmebehovet i hele 
regionen, inklusiv Flensborg. 
Temperaturen til fremløb skal forment-
lig hæves med varmepumper. Andre 
virksomheder i regionen har også 
overskudsvarme, som måske kan nyt-
tiggøres i fjernvarmen, og andre typer 
af datacentre kan være på vej. 
Desuden kan der være perspektiver i 
at levere køling til datacentre, i stedet 
for blot passivt at modtage over-
skudsvarme.

Sådan løses udfordringerne 
med afgifter og tilskud
Udfordringerne er dog tilsvarende om-
fattende. Dels mangler en fjernvarme-
infrastruktur til transmission af varmen 
fra Kassø til de lokale distributionsnet. 
Dels er det usikkert, i hvilken takt 
tech-giganterne etablerer deres 
server-kapacitet, og dermed hvornår 
overskudsvarmen er tilgængelig. 
Det besværliggør i høj grad timingen 

SEP Sønderjylland – samarbejde 
på tværs på energiområdet
De fire sønderjyske kommuner Haderslev, Tønder, 
Aabenraa og Sønderborg er gået sammen om at 
etablere et fælles sekretariat for energiplanlægning 
med base i Aabenraa.

Her ses mulige datacenter-grunde som de fire sønderjyske 
kommuner Haderslev, Tønder, Aabenraa og Sønderborg er 
enige om i et forenet fælles sekretariat.
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i forhold til investeringsbehovene i de 
enkelte varmeforsyninger for at sikre 
attraktive varmepriser. 
Ved overskudsvarme fra kommercielle 
virksomheder ligger også en risikofak-
tor i, hvor længe man så kan udnytte 
varmekilden.
Derudover lægger den nylige politiske 
aftale om overskudsvarme op til, at 
overskudsvarmen afgiftsbelægges. 
Det giver en risiko for, at overskuds-
varmen belastes yderligere prismæs-
sigt, hvilket presser økonomien i at 
nyttiggøre overskudsvarmen i den 
forkerte retning. 
Det må siges at være ude af trit med 
klimadebatten, hvor der netop her er 
mulighed for at fremme en bæredygtig 
og CO2-neutral varmeforsyning.
Der er allerede gennemført forskellige 
analyser af økonomien i overskudsvar-
me inklusiv varmepumper og trans-
mission. 
De indikerer, at den afgiftsfritagne bio-
masse er en hindring for rentabel 
udnyttelse af overskudsvarme. Om-
vendt vil et fælles transmissionsnet 
kunne reducere behovet for fremtidige 
investeringer i spids- og reservelastka-
pacitet lokalt, ligesom det bliver muligt 

at integrere for eksempel Power to 
gas-teknologier, som forventeligt giver 
en del overskudsvarme. 
Det bidrager til langsigtet forsynings-
sikkerhed og stabile varmepriser.
SEP vil i de kommende år arbejde 
videre med de forskellige udfordringer 
og perspektiver i blandt andet over-
skudsvarme i regionen. 
En række yderligere analyser af 
økonomien og barriererne samt et 
grænseoverskridende samarbejde på 
varmeområdet vil blive gennemført, og 
det vil ske i samarbejde med varme-
forsyningerne.

Et bump på vejen
Senest har Apple, i juni måned, dog 
meddelt Aabenraa Kommune, at virk-
somheden ikke vil fortsætte data-
centerbyggeriet på den 285 hektar 
store byggegrund ved Kassø uden for 
Aabenraa.
Dette var en streg i regningen, da 
man i samarbejde med Apple igen-
nem lang tid har arbejdet for at skabe 
grobund for et af verdens største 
datacentre. 
Det er dog meget sandsynligt, at der 
er tale om en overordnet strategisk 

forretningsbeslutning truffet i USA 
helt uafhængigt af forhold i Aaben-
raa Kommune, ifølge oplysninger fra 
kommunen.
Borgmester Thomas Andresen kalder 
Apples beslutning for et uønsket 
bump på vejen for Aabenraa Kom-
munes indsats for at skabe arbejds-
pladser og øget bosætning ud af 
etableringen af datacentre i Aabenraa 
Kommune, men glæder sig fortsat 
over, at man jo stadig har Google, 
som ejer jord, og som arbejder med at 
komme videre i deres proces.

- Heldigvis er Apple ikke den eneste 
spiller på det marked, og som kom-
munens datacenterstrategi jo tyde-
ligt beskriver, har man en målrettet 
strategisk indsats, som blandt andet 
sigter mod to datacentre i drift og to 
under planlægning i 2022, lyder det 
fra borgmesteren.
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 Søren Schmidt Thomsen  
projektleder  
Sekretariat for Strategisk 
Energiplanlægning  
– Sønderjylland
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Fordi grundbeløbet bliver faset ud, 
har fjernvarmeværker og gartnerier via 
Dansk Kraftvarme Kapacitet søgt ud 
på de volantile elmarkeder for at finde 
nye indtægter for deres kraftvarme-el. 

- Vi deltager for at sælge vores ledige 
kapacitet til modtagere, som vi er i 
kontakt med via Dansk Kraftvarme 
Kapacitet. Vi får desuden viden om og 
indsigt i, hvordan elmarkedet fungerer, 
som vi kan disponere drift og forret-
ning efter. For eksempel at kraftvar-
meenheder skal agere agilt og køre 
og producere varme, når modtagerne 
har eller får behov for el. For at mini-
mere vores risiko skal vi byde ind med 
og levere, hvad kunderne kræver, når 
de kræver det, siger direktør for Hjor-
tebjerg Gartneri, Steen Juul Thomsen.  

Gartneriet har en kraftvarmeenhed og 
får derfor via Dansk Kraftvarme Ka-
pacitet (DKVK) betaling fra elhandlere 
for at stille sin el-kapacitet til rådighed 
for elmarkedet, når spotprisen er over 
400 kr/MWh. Rådighedsbetalingen 
fastlægges ved udbud, som DKVK 
indtil nu har afholdt fire af i 2018 og 
2019. 

- Første udbud blev handlet til en god 
pris. Første kvartal i 2018 var fint, og 
andet kvartal var OK, mens vejret 
gav udfordringer i tredje kvartal med 
tørscenarier i de norske fjelde og en 

meget tør og varm sommer herhjem-
me. Tredje kvartal gav os omkostnin-
ger, som vi ikke kunne arbejde os ud 
af, så vi kom til at betale risikoforplig-
telsen. Men markedet fungerer som 
gynger og karruseller, som nivellerer 
den samlede risiko. Fjerde kvartal var 

i balance, mens de to første kvartaler i 
år er gået fint. Efter seks kvartaler har 
vi et lille netto provenu, fortæller Steen 
Juul Thomsen.  

Det samme er tilfældet for Sæby Var-
meværk, der også har stillet elkapaci-

Gevinst for kraftvarme på 
elmarkedets gynger og karusseller 
Gartnerier og fjernvar-
meværker har tjent på, 
at stille elkapacitet til rå-
dighed på spotmarkedet 
via Dansk Kraftvarme 
Kapacitet. 
Selskabet indfører nu 
produkt til værker med 
elkedler, der vil aftage 
billig vindmølle-el
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Diagrammet viser den gennemsnitlige rådighedsbetaling for kvartalsaftaler i 
prisområde DK1 og DK2. Rådighedsbetalingen fastsættes ved udbud og af-
hænger af forventningen til elmarkedet i den følgende periode.

Diagrammet viser mængden af el-kapacitet der har opnået et prismatch og der 
er indgået en aftale om. Der er genneralt indgået aftaler om mest kapacitet i 
vinterhalvåret, hvor varmen også kan afsættes.
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tet til rådighed for at opnå nye indtæg-
ter fra kraftvarme, selv om priserne på 
elmarkedet – ofte på grund af vejret 
– går op og ned.

- At deltage på elmarkederne er et 
økonomisk spil. Selv om vi havde 
vurderet prisstatistikker og havde 
gjort os grundige overvejelser, blev vi 
overraskede over, hvor højt et prisni-
veau markedet nåede op på. Priserne 
var noget højere end det, vi meldte ind 
på, og derfor har vi opnået en rimelig 
gevinst trods risikoen ved at medvirke 
på elmarkederne, fortæller værkets 
driftsleder Pouli S. Rugholt.

Nyt produkt på vej
Pouli S. Rugholt benytter prisstati-
stikker fra de foregående år, aktuelle 
tendenser og forventninger i mar-
kedet samt sin mavefornemmelse 
koblet sammen i et regneark, når han 
beregner de ønskede priser for Sæby 
Varmeværks el-
kapacitet. 
Steen Juul Thomsen fra Hjortebjerg 
Gartneri benytter DKVK’s model for 
KIP-prisberegning sammen med en 
anden model kombineret med mar-

kedets øjeblikkelige prissætning og 
prissætningen i de andre kvartaler. 
DKVK holder sit næste udbud i 
august, der også omfatter det nye 
produkt ”Spot med bund” til kraftvar-
meværker med elkedler eller varme-
pumper, der for en fastlagt mindste-
pris vil stå til rådighed og aftage el fra 
primært vindmøller, når priserne er 
lave. 

- Værker, der producerer og leverer el 
konstant fra især affald, biogas eller 
vind, vil især have en interesse i, at der 
er en nedre sikring. Fordi deres enhe-
der kører og producerer hele tiden, vil 
det have stor værdi for dem at vide, at 
de også kan afsætte el til aftagere, når 
priserne er lave, vurderer Steen Juul 
Thomsen.     

Læs mere på www.dkkapacitet.dk

FAKTA OM
DANSK 

KRAFTVARME
KAPACITET 

Dansk Kraftvarme Kapacitet 
er stiftet af Foreningen  
Danske Kraftvarmeværker og 
Dansk Fjernvarme.  
Formålet er at forene to be-
hov:

1. Elhandlerne og deres 
kunder ønsker prisloft og 
stabile priser i elmarkedet. 
Elhandlerne betaler derfor 
et rådighedsbeløb for en 
prisloft-aftale.

2. Ved at indgå i udbud af 
kapacitet kan kraftvarme-
anlæg hos fjernvarmevær-
ker, gartnerier og industri 
sikre sig økonomisk dæk-
ning ved at stå til rådig-
hed. Værkerne forpligter 
sig til at producere el med 
et prisloft på 400 kr/MWh, 
når spotprisen er høj. 

 Jacob Hille  
kommunikationskonsulent 
Dansk Kraftvarme  
Kapacitet a.m.b.a.
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Da Nature Energy Biogas A/S har 
fokus på kerneforretningsområdet 
biogas, har en gruppe medarbejdere 
pr. 1. juni 2019 købt automationsaf-
delingen ud af Xergi A/S og dannet 
virksomheden Xergi Automation A/S. 
Xergi Automation A/S fortsætter alle 
nuværende aktiviteter sammen med 
eksisterende kunder og samarbejds-
partnere efter aftale med Nature 
Energy Biogas A/S. 
Xergi A/S og Nature Energy Biogas 
A/S glæder sig over, at forretningen 
kan videreføres med base fra kontoret 
i Støvring, og der er allerede indgået 
en partnerskabsaftale omkring sam-
arbejde imellem Xergi A/S og Xergi 
Automation A/S. 
I forbindelse med overdragelse af 
automationsforretningen fra Xergi A/S 
til Xergi Automation A/S vil igangvæ-
rende arbejde blive overdraget. 
De berørte kunder vil blive kontaktet 
og modtage en særskilt skrivelse 
herom.

Samme ”hold” på samme adresse
Xergi Automation A/S består af sam-
me gruppe medarbejdere som tidli-
gere og vil ligeledes være til stede på 

adressen i Støvring samt en sælger 
på Sjælland. 

- Navneskiftet markerer begyndelsen 
af et nyt kapitel i vores virksomhedshi-
storie. Xergi navnet har stor betydning 
for mange af os, da Xergi-ånden har 
gjort virksomheden til noget særligt i 
mere end 30 år, siger direktør for Xergi 
Automation A/S Kent Hastrup Jensen.

- Selvom navnet ændres udadtil, så 

vil vores kultur og værdier bestå. Vi 
vil fortsat arbejde på at sikre stærke 
relationer til vores kunder samt på 
at yde professionelle og kompetente 
løsninger, konkluderer han.
 
Medarbejderne i Xergi Automation A/S 
glæder sig til et fremtidigt samarbejde 
med alle de nuværende kunder og 
samarbejdspartnere.
Læs mere på www.xaut.dk

Xergi Automation A/S er etableret 
Som bekendt blev Xergi 
A/S i efteråret 2018 købt 
af Danmarks største 
producent af biogas, 
Nature Energy Biogas 
A/S. 

Xergi ånden lever i bedste velgående i vores nye selskab, hvor vi fortsat vil arbej-
de på stærke sikre relationer til kunderne gennem professionelle og kompetente 
løsninger, siger direktør for Xergi Automation Kent Hastrup Jensen

Bliv klar til:
• digitale LER-oplysninger
• optimering af ledningsanlægget
• udarbejdelse af netberegninger
• udarbejdelse af renoveringsplaner
• optimering af ledningsnettet
• inddata til POLKA

Vil du vide mere, så kontakt os på tlf. 76 30 80 00.

Er der styr på ledningsregistreringen?

dfp.dk    Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Træk på os, når  
I har brug for det
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ÅRETS TEMA: VERDENSMÅL,  
KLIMA- & ENERGIFREMTIDER
– politikker, fremtidsmål, teknologier & ressourcer

 ● Årets ENERGIPOLITISKE ÅBNINGSDEBAT 2019 
sætter verdensmål, klimaplaner og energiindsats 
til debat

 ● ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT pejler  
Christiansborg-holdningerne til fremtidsløsninger 
på energi- og klimaudfordringerne efter  
Folketingsvalget

 ● Vær med til ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 
2019 – dagen efter Folketingets åbning

ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT
Årets energikonference 2. og 3. oktober 2019

Fællessalen på Christiansborg
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http://www.dfp.dk


Onsdag den 2. oktober 2019
Konferenceleder: Mads Graves,  
direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne 

09:00 VELKOMMEN  
Registrering og morgenkaffe 

09:15 INTRODUKTION OG VELKOMST 
Velkommen til Folketinget og  
Energipolitisk Åbningsdebat 2019 
Mødeansvarlig Andreas Steenberg,  
MF (RV) og Tage Meltofte, formand FDKV

09:20 FOLKETINGSÅRET; KLIMA- OG  
ENERGIPOLITISKE OVERSKRIFTER

 Klima, Energi og Forsyning 2019-2020 
Moderator og perspektivering:  
Fhv. MF Steen Gade

Årets udfordringer – kodeord:  
Meget store ambitioner, mod  
og fremsyn  
Formand for udvalget Ida Auken, MF (RV) inviteret  
Energiordfører Thomas Danielsen, MF (V) inviteret  
Energiordfører Anne Paulin, MF (S)

10:00 ENERGI & KLIMA – VISIONER OM 
VERDENSMÅL  
Intelligent bæredygtig økonomisk 
vækstfremtid – hvordan?  
Moderator og perspektivering:  
MF Martin Lidegaard (RV)

• Morgendagens teknologier – status og fremtider 
i IEA-perspektiv  
Christian Zinglersen, chef for CEM-Secretariat, IEA

• Hvad kræver det at nå 70 procent CO2 reduktion  
i 2030?  
Poul Erik Morthorst, professor, DTU, medlem af  
Klimarådet

10:45 FORMIDDAGSPAUSE - netværk

11:05 EN ENERGISEKTOR I  
VERDENSMÅLSKLASSE 
Er fleksibel regulering og øget  
konkurrenceudsættelse en vej frem? 
Moderator og perspektivering:  
Susanne Juhl 

 Europa-energi under omstilling 
Kristian Ruby, generalsekretær Eurelectric

•  Struktur og omstilling, der fremmer verdensmål 
Lars Goldschmidt, bestyrelsesformand, Bornholms 
Energi & Forsyning og Horsens Fjernvarme

•  Grøn omstilling og neutrale netselskaber 
Anders Plejdrup Houmøller, sekretariatschef, FSE  
(Foreningen af Slutbrugere af Energi)

• Regulering, der fremmer og understøtter  
omstilling til verdensmål 
Finn Lauritzen, direktør, Lauritzen Consulting 

12:10 FROKOST I SNAPSTINGET 

13:10 ENERGI- OG KLIMALØSNINGER  
I VERDENSKLASSEN 
Fremmest i klassen – også i Danmark  
- hvor længe?

 Moderator og perspektivering: 
 Thea Larsen, direktør, formand for EUDP

• Samspil og fremme af den grønne fortælling, 
tværgående energisamarbejde. 
Henrik Dalsgaard, VP District Heating, COWI A/S 

• Energineutral vandsektor set i et globalt klima 
perspektiv. 
Mads Warming, Global Director, Danfoss A/S

• Bæredygtige teknologier og løsninger 
Energifremtider uden fossile brændstoffer  
Kim Grøn Knudsen, Executive Vice President,  
Sustainables Business Unit, Haldor Topsøe A/S 

14:10 KLIMANEUTRALE BRÆNDSLER;  
FØDEVARER & TRANSPORT

 De store virksomheders vej mod  
klimaneutralitet 
Moderator og perspektivering:

 Henrik Høegh,  
formand for Foreningen Biogasbranchen,  
tidl. fødevareminister

• Biogas og landtransport 
Ole Hvelplund, CEO, Nature Energy

• SAS – en udvikling er i gang 
- mål og handleplaner 
Lars Wigelstorp Andersen, direktør,  
Public Affairs & Infrastructure, SAS

• Klimaudfordringer; vores ambitioner 
- mål og handleplaner 
Bo Svane, logistikdirektør, Arla Foods

• Vi går klimavejen  
- mål og handleplaner 
Nicolaj Nørgaard, direktør, Danish Crown Ejerservice

• Mærsk – en udvikling er i gang 
- mål og handleplaner 
John Kornerup Bang, Head of Sustainability Strategy 
& Shared Value Initiative, A.P. Møller Mærsk

• Paneldebat: Fremme af biogasindsats og -planer 
- hvordan?  
Panel med politikere fra Klima-, Energi- og Forsynings-
udvalget: 
Thomas Danielsen, MF (V) inviteret  
Anne Paulin, MF (S)  
Ida Auken, MF (RV) inviteret 

15:50 KAFFEPAUSE - netværk

16:10 VARMESEKTOREN - VERDENSMÅL 
OG OVERSKUDSVARME 
Moderator og perspektivering:  
Kim Behnke, vicedirektør,  
Dansk Fjernvarme

• Status for 0-kul; Omstilling til klimaneutralitet  
Morten H. Buchgreitz, Executive Vice President  
Markets & Bioenergy, Ørsted 
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• Kommunernes rolle og Verdensmålene 
Jakob Bjerregaard, formand for KL’s Teknik- & Miljø-
udvalg, borgmester, Fredericia Kommune.

• Sønderjysk perspektiv på DC-overskudsvarme 
og rammevilkår 
Thomas Andresen, borgmester, Aabenraa Kommune

• Overskudsvarme og opfyldelse af  
Verdensmålene 
Anker Boye, formand, Fjernvarme Fyn

• Efterlysning: Aktivt medspil til genbrug af  
overskudsvarme 
Morten Juhl Lassen, formand, Hedensted Fjernvarme

• Fjernvarme og fjernkøling, den nye  
samproduktion 
Rasmus Fauerholdt, direktør, Ingeniør Huse A/S

• Paneldebat: Fremme af overskuds- og brænd-
selsfri varme  
Formand for Skatteudvalget Malte Larsen MF (S) 
Skatteordfører Louise Schack Elholm MF (V) inviteret 
Energiordfører Signe Munk MF (SF)   
Energiordfører Orla Østerby MF (KF) inviteret

17:50 ENERGIMINISTEREN HAR ORDET …
 Klima-, energi- og forsyningsminister  

Dan Jørgensen (S)

18:05 PRISOVERRÆKKELSE: 
TEKNIQ Arbejdsgiverne

18:15 AFSLUTNING AF DAGENS PROGRAM  
Mødeansvarlig Andreas Steenberg, MF (RV) og 

 konferenceleder Mads Graves, direktør TEKNIQ  
Arbejdsgiverne

18:20 FORFRISKNINGER/RUNDVISNING PÅ  
CHRISTIANSBORG 

19:05 AFTENARRANGEMENT VED KANALEN
 Restaurant Kanal Caféen,  

Frederiksholms Kanal 18, Kbh. K.

Torsdag den 3. oktober 2019
Konferenceleder: Jørgen G. Jørgensen,  
Formand for Interessentforum, Energinet 

09:00 VELKOMMEN  
Registrering og morgenkaffe 

09:30 INTRODUKTION OG VELKOMST 
Velkommen til Folketinget og Energipolitisk  
Åbningsdebat 2019 
Mødeansvarlig Andreas Steenberg, MF (RV)  
og Tage Meltofte, formand FDKV 

09:35 FINANSMINISTEREN HAR ORDET...
 Finansminister Nicolai Wammen (S) inviteret

10:00 DANSKE GARTNERE – KLIMAET & ENERGIEN
 Torben Lippert, Sekretariatschef, Dansk Gartneri

10:15 DIGITALISEREDE GRØNNE FORSYNINGER TIL 
FREMME AF VERDENSKLASSEMÅL

 Forbedret dataadgang og eksport af  
forsyningsviden

 Moderator: 
 Jørgen G. Jørgensen, formand for Interessentforum, 

Energinet

• Leverandør af energi og digital infrastruktur  
– den digitale forretning, den digitale kunde 
Jacob Vittrup, CEO, NRGI A.M.B.A.

• Viden om forsyningsdata  
- Hurtigere, grønnere og smartere viden om forbrug/
forsyning 
Henrik Mørck Mogensen, Senior Vice President, 
Kamstrup A/S 
Jan Elmstrøm Blaabjerg, direktør, DFF - EDB

10:55 VEJEN TIL GRØN OMSTILLING GÅR OVER  
ELEKTRIFICERING

 - ny rapport om elektrificering
 Niels Jørgen Hansen, CEO, TEKNIQ Arbejdsgiverne

11:10 KAFFEPAUSE - netværk

11:40 KLIMANEUTRALE KOMMUNER I  
VERDENSMÅLSKLASSE 
Moderator: Jørgen G. Jørgensen, formand for 
Interessentforum, Energinet

• Gassens fremtidsrolle i dansk energiforsyning 
Peter Kristensen, chef for markedsudvikling, DGD

• Nationalt samspil om en bæredygtig fremtid 
- understøtning af initiativer og processer 
Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen

• Resiliens – klimaneutrale verdensborgere  
- resiliens-tilgang til byplan-, miljø-, klima- og  
energifremtider 
Jens Ejner Christensen (V), borgmester,  
Vejle Kommune

• Hjørring Kommune – fodaftryk i globalt  
perspektiv 
Arne Boelt (S), borgmester, Hjørring Kommune

12:30 VÆKST, ENERGI & UDVIKLING 
Minister for udviklingssamarbejde Rasmus Prehn (S)

13:00 AFSLUTNING OG TAK FOR I ÅR 
Mødeansvarlig Andreas Steenberg,  
MF (RV) og Tage Meltofte,  
formand FDKV 
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Vi gør opmærksom på, at der under konferencen vil blive taget fotos til brug i fagblade. Såfremt man ikke 
ønsker at medvirke på et billede, bedes dette meddelt ved registreringen på Christiansborg.



ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 2019

ARRANGØRER:

Vær med og oplev ved selvsyn, når de danske energi- og 
klimaplaner er til et første eftersyn efter nyvalget til Folketinget. 
Det er her, landets nyvalgte energi- og klimapolitikere markerer 
holdninger, præsenterer tendenser og sætter retning for det 
kommende års indsats. Det er her, energisektorens beslutnings-
tagere mødes med de politiske beslutningstagere.

Årets ENERGIPOLITISKE ÅBNINGSDEBAT sætter verdens-
mål, klimaplaner og energiindsats til debat. Det handler om 
energi- og klimafremtider samt teknologi i verdensklassen. Det 
handler om fremtidsmålene og om bæredygtige klimaløsninger. 
Fremtider, hvor energiressourcerne ikke er fossile brændstoffer! 
Det handler om at være fremmest i klassen – også i Danmark. Er 
vi det – også i fremtiden? Vi SKAL …. kan vi?, lyder det overord-
nede spørgsmål.

ENERGIPOLITISKE ÅBNINGSDEBAT 2019 sætter fokus 
på FN’s verdensmål i relation til energi- og klimaindsatsen - og 
søger Christiansborg-holdningerne til fremtidsløsninger på ener-
gi- og klimaudfordringerne. Blandt de mange spørgsmål, der 
presser sig på, finder man: Skal tidligere forlig ændres, styrkes 
eller måske helt opsiges for at finde nye veje? Er der tilstrækkelig 
fokus på forskning og udvikling af fremtidsteknologier? Hvilken 
recept virker, når bæredygtig el-produktion skal erstatte og 
træde i stedet for kul og olie? Kan varmesektoren – endelig - få 
frie tøjler til at nyttiggøre også industriel overskudsvarme? Hvad 
er udsigten til klimaneutrale brændsler? Hvordan spiller aktører 
i transport- og fødevaresektoren aktivt med i de bæredygtige 
klimafremtider? Hvad er gassens fremtidsrolle i et fremtidigt 
sammenhængende dansk energisystem? 

I programforløbet viser en række progressive kommuner vej via 
deres respektive tiltag og planer for deres globale fodaftryk … 
Svarene får du af landets energi- og klimapolitiske beslutnings-
tagere, energieksperter og aktører i energiselskaber og kommu-
ner.

Vær med til ENERGIPOLITISKE ÅBNINGSDEBAT 2019 - da-
gen efter Folketingets åbning. Det er her, der sættes kurs for den 
kommende samling i Folketinget. Her defineres sammenhænge 
med FN’s verdensmål. Få et direkte indblik i Danmarks forsy-
ningsfremtider og energi- og klimaløsninger for fremtiden. 
Vel mødt på Christiansborg den 2. og 3. oktober 2019.

På arrangørernes vegne
Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Verdensmål, energi- og klimapolitik 
- er det tid til at skifte gear?

DELTAGERGEBYR 
(Ekskl. moms)

Begge konferencedage DKK  1.700,00
Konferencedag d. 2. oktober 2019 DKK  1.200,00
Konferencedag d. 3. oktober 2019 DKK  800,00
Aftenarrangement d. 2. oktober 2019 
på Kanal Caféen DKK  1.200,00

TILMELDING
Senest den 30. august på www.fdkv.dk

Tilmeldingen er bindende efter ”først-til-mølle”- 
princippet og bekræftes på mail i den rækkefølge tilmel-
dinger modtages.

Efter tilmeldingsfristens udløb refunderes deltagerafgiften 
ikke, dog kan pladsen i givet fald overdrages til en kollega.

HOTELOVERNATNING 

Hotel CABINN City 
Mitchellsgade 14, 1568 København V

PRISER 
(Ekskl. moms)
Captains Single Room inkl. morgenmad DKK 668,00
Commodore Single Room  
inkl. morgenmad DKK 588,00

Mulighed for reservation af ekstra overnatning  
– se tilmelding!

Vi kan ikke garantere værelser efter tilmeldingsfristens  
udløb.

Bindende reservation ved tilmelding efter ”først-til-mølle”- 
princippet. Hotelovernatning opkræves samtidig med del- 
tagerafgiften. Evt. P-afgift afregnes direkte til hotellet.

Foreningen 
Biogasbranchen 

 

 Paneldebatterne er altid interessante, da man fra salen får 
mulighed for at stille spørgsmål direkte til de ansvarlige politikere. 
Foto: Sidste års paneldebat.

Gasaftaler  
tilpasset jeres behov

Energi Fyn er din strategiske 
partner på både el og gas

Efter overtagelse af gaskunderne fra Nature Energy er 
det vores mål at være varmeforsyningernes foretrukne 
samarbejdspartner, når det gælder energi til produktion 
og opvarmning. 

Ud over en skræddersyet løsning tilpasset jeres profil, 

tilbyder vi også et samarbejde, hvor I kan trække på 
vores ekspertise og rådgivning omkring 
energibesparelser, omstilling til grøn energi og andre 
energiløsninger, der skaber værdi for jeres forsyning. 

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder.

Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 70 13 19 00, energi@energifyn.dk, www.energifyn.dk

Vidste du, at vi  
kan hjælpe med at  

varetage energispare- 
forpligtelserne i din 

forsyning?
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Bæredygtig med 
forsyningssikkerhed
Assens Fjernvarme har stor erfaring i at levere bæredygtig strøm og varme til 
forbrugerne i Assens med meget høj forsyningssikkerhed

Assens Fjernvarme blev etableret i 
1960 af forbrugerne, og er den dag i 
dag stadig et forbrugerejet andelssel-
skab. 
Virksomheden var en af landets første 
til at levere grøn bæredygtig fjernvar-
me idet man allerede i 1988 omstillede 
sin fossile produktion 100 procent til 
grønne CO2 neutrale brændsler.

Biomassefyret kraftvarmeværk
Der rådes over et flisfyret kraftvarme-
værk med en indfyret effekt på 20 MW 

som omsættes til 15 MW varme og 5 
MW elektricitet. 
Endvidere har man 3 stk. træpillefyre-
de spids- og reservelastkedler på hver 
6 MW.
Assens Fjernvarme ejer desuden en 
1,3 MW vindmølle ligesom man drifter 
et 16MW regulerkraftværk. 
Begge disse anlæg indgår i virksom-
hedens samlede produktions set-up 
og kan henholdsvis levere eller aftage 
elektricitet fra elnettet.
Den årlige (2018) elproduktion udgør 

29.270 MWh og varmeproduktionen 
91.706 MWh.
Varmen distribueres ud til godt 3.350 
forbrugerne via et mere end 100 km 
langt distributionsnet.
Der er 12 ansatte på værket omfattet 
af direktør, drifts- og administrations-
leder samt drifts- og kontorpersonale. 
Værkets bestyrelse udgøres af 8 med-
lemmer valgt af andelshaverne.

100 procent bæredygtighed
Produktionen er udelukkende baseret 
på biomassebrændsler primært med 
oprindelse i nærområdet. Samlet an-
vendes årligt ca. 42.000 ton biomas-
se, hvoraf 7 procent udgør egenpro-
duceret energipil.
Som dokumentation på biomassens 
bæredygtighed registreres løben-
de oprindelsen samt konditionerne 
hvorunder hvert enkelt lastvognslæs 
er skovet. 
Dokumentationen danner grundlag for 
en årlig rapport der sikrer bæredygtig-
heden i henhold til den brancheaftale 
der blev indgået i 2016.
Brancheaftalen er en udløber af 
energiaftalen fra 2012, hvor der blev 
udarbejdet en analyse af Danmarks 
fremtidige bioenergianvendelse. 
Analysen kortlagde vilkårene for effek-
tiv og miljømæssig bæredygtig brug Assens Fjernvarme ligger smukt i det sydfynske landskab.
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af biomasseressourcer i den danske 
energiforsyning, og konkluderede at 
en omstilling på kraftvarmeværkerne til 
træpiller og -flis er positiv for klimaet, 
så længe der anvendes bæredygtig 
biomasse.

Forsyningssikkerhed med lave 
priser
Assens Fjernvarme forsyner ikke blot 
de lokale husstande med bæredygtig 
fjernvarme, men producerer samtidig 
grøn CO2-neutral strøm i et endnu 
større omfang.
- Vi modtager mange besøgende fra 
både ind- og udland og jeg plejer at 
anskueliggøre vores produktion ved 
at fortælle at vi omdanner den lokale 
bæredygtige flis til varme- og elforsy-
ning i byens samtlige 3.350 husstande 
og såfremt hver husstand havde en 
elbil, ville de hver især kunne køre 
25.000 km årligt. 
- Det er meget tankevækkende, og 
på den vis har Assens faktisk allerede 
opfyldt Danmarks 2050 målsætning 
fortæller direktør for Assens Fjernvar-
me, Marc Roar Hintze.  
Grøn kraftvarmevarmeproduktion er 
kompliceret og ikke uproblematisk, 
men qua indgående viden og mange 
års erfaring haves en god, stabil pro-
duktion med høj forsyningssikkerhed. 

Dette til nogle af Danmarks laveste 
varmepriser. 
I Energitilsynets statistik placeres vær-
ket blandt de 10 procent mest pris-
effektive i Danmark.
- Bæredygtig energiproduktion og 
konkurrencedygtige priser kan sag-
tens forenes, konstaterer Marc Roar 
Hintze og tilføjer Assens Fjernvarmes 
forbrugere ligger i gennemsnit 3.100 
kroner under landsgennemsnittet, og 
borgerne har dermed samlet 10,4 mil-
lioner kroner mere i rådighedsbeløb.

Bortfald af støtteordning
Assens Fjernvarme har aldrig mod-
taget grundbeløb, derimod har man 
modtaget et tilskud til den faktisk 
producerede elproduktion.  

- Igennem årene har vi været begun-
stiget af forskellige tilskudsordninger 
der havde til formål at fremme grøn 
el-produktion. Nogle ordninger har 
været bedre end andre, bemærker 
direktøren, elproduktionstilskud har 
været en nødvendighed for at udvikle 
grøn kraftvarme. 
- I 2019 er det imidlertid slut med til-
skuddet, og vi skal være endnu skar-
pere, når vi byder ind i det fri el-mar-
ked i konkurrence med de teknologier, 
som stadig modtager tilskud.

Assens Fjernvarme har automatiseret 
sine processer i så høj en grad, at 
kontrolrummet normalt står ubeman-
det. Kun i tilfælde af opstart, nedkør-
sel eller fejl kommer den vagthavende 
driftsmedarbejder i kontrolrummet. 
- Vi har foretaget nogle strategiske 
valg og tiltag for at imødekomme det 
fluktuerende og til tider uforudsigelige 
elmarked. Elmarkedet kræver effekti-
vitet, hurtighed og fleksibilitet i en grad 
som ikke tidligere er set. Vi mener at 
have løst denne udfordring og vores 
PBA (produktionsbalanceansvarlige, 
red.) er nu i stand til at regulere vores 
elproduktion 95 procent op eller ned 
på blot 15 minutter helt uden vores 
medvirken. Det betyder at vi kan holde 
omkostningerne nede og indtægterne 
oppe, siger Marc Roar Hintze stolt.  

Nye tiltag bærer frugt
Fjernvarmeselskabet har de senere år 
satset intensivt på effektiviseringstiltag 
samt omkostningsreduktioner. Der 
er bl.a. investeret i røggaskondense-
ringsanlæg, digitalisering samt tempe-
raturoptimering i ledningsnettet. 

- Vi har de senere år reduceret varme-
tabet i ledningsnettet med 17 procent 
samt øget kraftværkets totalvirknings-
grad med 12 procent. Optimeringstil-

Assens Fjernvarme var et af landets første til at levere grøn bæredygtig fjernvarme og har siden fået en 1,3 MW vindmølle 
og et 16 MW regulerkraftværk tilkoblet driften. Begge disse anlæg indgår i virksomhedens samlede produktions set-up 
og kan henholdsvis levere eller aftage elektricitet fra elnettet.
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Svaret er Verdo
Uanset om du overvejer at etablere et energianlæg, har akut behov 
for at øge din energiproduktion, ønsker en skarp pris på din næste 
leverance af biobrændsel, eller i det hele taget er interesseret i at 
opnå optimeringer på dit værk, er Verdo din samarbejdspartner. 

Vi dækker dit energibehov fra samtlige 360 grader, og har altid for 
øje at sikre dig effektive løsninger – både i dag og i fremtiden.

360 grader
Og kompasset rettet mod bedre energi

+45 7010 0234  |  verdo.com/energy

#energianlæg
#sol
#biomasse
#varmepumper
#elkedler
#service
#biobrændsel

tagene kommer forbrugerne til gode, når selskabets drift 
sker på effektiv vis og det afspejles direkte på bundlinjen, 
fortæller direktøren. 

Ny energipolitisk retning
Direkte adspurgt til den energipolitiske dagsorden står det 
klart, at direktøren er utilfreds med at flere og flere admi-
nistrative byrder pålægges kraftvarmeværkerne fra politisk 
hold. 

- Grundlæggende er jeg af den holdning at branchen har 
for lidt politisk tyngde set i forhold til den store samfunds-
gavn vi gør. En dansk husstand bruger mere energi på 
boligopvarmning end transport og elektricitet tilsammen. 
Samtidig er fjernvarmen i stor udstrækning grøn. Alligevel 
er der langt mere bevågenhed på transport- og elsektoren 
konstaterer Marc Roar Hintze og tilføjer:
- Mere end 60 procent af alle husstande har fjernvarme 
og qua kraftvarmekravet har elproduktionen været knyttet 
hertil og ført Danmark op i verdensklasse med hensyn 
til energieffektivitet. Udviklingen har bevirket at vi nu får 
en stor del af elektriciteten fra vind og sol, men politisk 
mangler politikerne at få defineret sektorernes fremtidige 
rammevilkår. Rammevilkår som vel og mærke er ambitiøse 
og som rækker ind i den nye energi-, klima- og miljøvirke-
lighed. 

- Vi har været vidner til en forfejlet bagud skuende strategi, 
og det har været nedslående at se, hvorledes man eksem-
pelvis med benchmarkingøvelserne naivt har forsøgt at lave en enkelt model, der skal trækkes ned over en meget 

forskelligartet branche som helhed, konkluderer han.

Hvilken retning bør politikerne så vælge? 
- Danmark har været foregangsland og god til at udbygge 
med vedvarende energi samt energieffektivisere, blandt 
andet ved intensiv udbygning af fjernvarme. 
- Vi står nu med en meget stor vedvarende produktion 
men retningslinjerne for, hvordan denne energi anvendes 
klogest udestår. Spørgsmålet omkring energikvalitet er helt 
fraværende og jeg mener at det er nødvendigt at vi begyn-
der, at skelne mellem en kilowatt-time energi af lav og høj 
kvalitet som eksempelvis varme og elektricitet. 
- Det der diskuteres, er mængderne af vedvarende energi 
og hvem der skal levere, og i mindre grad den intelligente 
anvendelse heraf. Transportsektoren har ubetinget behov 
for energi af høj kvalitet, hvor kollektiv boligopvarmning kan 
udnytte meget lav energikvalitet. Af samme grund bør man 
også begrænse brugen af individuelle varmepumper og 
fremme brugen af overskudsvarme. 
Men kan de individuelle løsninger ikke også være gode?
- Jo i visse områder, hvor fjernvarme ikke er en teknisk eller 
økonomisk god mulighed. Men fjernvarme kan udnytte 
energi af lav kvalitet og frembringes af vidt forskellige pro-
duktionsanlæg
- Samtidig er det nemt og yderst billigt at lagre store 
mængder energi i fjernvarme. Det er vigtigt for samfundet 
at sektorerne ikke får lov til at suboptimere, men at vi deri-
mod udnytter de kollektive effektive energisystemer, som vi 
beviseligt er vidende om kan bringe os frem til gavn for kli-
ma, miljø og økonomi. Der er ikke andre lande vi kan skele 
til, og vi må være de første til at danne skole for samfund 
og systemer der forsynes med vedvarende energi.

- Politikerne mangler at definere fjernvarmesektorens frem-
adrettede ambitiøse rammevilkår, som rammer ind i den 
nye energi-, klima- og miljøvirkelighed, siger direktør for 
Assens Fjernvarme Marc Roar Hintze.
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Dansker får toppost i  
EU-Kommissionens energiafdeling

Kommissionen har besluttet at 
udnævne Ditte Juul Jørgensen, der 
i øjeblikket er leder af konkurrence-
kommissær Margrethe Vestagers 
kabinet, til stillingen som generaldirek-
tør for Kommissionens energiafdeling 
(Generaldirektoratet for Energi) fra den 
1. august, efter at Dominique Ristori 
går på pension den 31. juli.
Den 53-årige dansker kommer fra en 
stilling som kabinetschef for Margre-
the Vestagers kabinet for konkurren-
ce.
Ditte Juul Jørgensen var den første, 
der blev ansat, da Margrethe Vestager 
blev udnævnt som EU’s konkurrence-
kommissær i 2014. 
Hun har i årerne efter fungeret som 
Vestagers højre hånd i stillingen som 
kabinetschef, hvor hun har haft ansvar 
for at holde overblikket for konkurren-
cekommissæren.
Ditte Juul Jørgensen bliver den anden 

danske generaldirektør, der sidder i 
Kommissionen lige nu. Den anden er 
Pia Ahrenkilde Hansen, som har væ-
ret generaldirektør for kommunikation 
siden februar.

Erfaren kvinde
Det er næsten 30 år siden, Ditte Juul 
Jørgensen for første gang fik arbejde i 
Bruxelles, hvor hun har bestredet flere 
forskellige stillinger siden. 
Hun har i høj grad arbejdet med han-
dels- og konkurrencepolitik, hvor hun 
blandt andet har været direktør med 
ansvar for WTO og OECD i General-
direktoratet for handel.

Hun har blandt andet været leder 
af den økonomiske afdeling i EU’s 
delegation ved De Forenede Nationer 
i New York. 
Hun var kontorchef i handelsafde-
lingen fra 2007, og derefter var hun 

direktør i samme afdeling fra 2011 til 
oktober 2014. 
Siden november 2014 har hun været 
leder af konkurrencekommissær Mar-
grethe Vestagers kabinet.
Hendes ambition har altid været, at 
arbejde med handelspolitik i EU end i 
Danmark, fordi hun i EU har mulighed 
for at arbejde med hele Europa, som 
er et stort marked med mange borge-
re og virksomheder.
Og hun respekteres og anerkendes 
for arbejdet fra Dansk Energi.
Hun bliver øverste chef for omkring 
600 højt kvalificerede embedsmænd 
og kvinder, der hver dag arbejder for 
at udvikle en europæisk energiregule-
ring, som understøtter overgangen til 
et klimaneutralt Europa.
Det bliver Claes Bengtsson, som 
også arbejder i konkurrencekabinet-
tet til daglig, der overtager Ditte Juul 
Jørgensens stilling som kabinetschef 
hos Margrethe Vestager.

Kilde: ec.europa.eu

Ditte Juul Jørgensen er udnævnt til generaldirektør 
for Generaldirektoratet for Energi

Ditte Juul Jørgensen: Det er en erfaren kvinde, der nu sætter sig i stolen som generaldirektør for Generaldirektoratet for 
Energi i EU-kommissionen. 
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Gassen i grøn omstilling

Gastekniske Dage bliver afholdt hvert 
år i maj måned og den tekniske kon-
ference strækker sig over to dage og 
består af ca. 50 indlæg og en mindre 
gasteknisk udstilling.
På konferencen er der en række faste 
emner som grøn omstilling, biogas, 
gas til transport, kraftvarme og indu-
stri, gasinstallationer, fremtidens in-
stallationer, gasmålere og -afregning, 
gastransmission og -distribution.
I 2019 havde konferencen flere end 
260 deltagere fra bl.a. energiselska-
ber, biogasproducenter, vvs-installa-
tører, kommunale selskaber, apparat- 
og komponentleverandører og skoler.
Arrangører er Dansk Gasforening, 
Dansk Gasteknisk Center og Forenin-
gen Biogasbranchen.

Kraftvarmenyt tog pulsen på de for 
kraftvarmen vigtigste områder.
Søren Hylleberg bød i sin egenskab 
af formand for gasforeningen velkom-
men til et virkelig stort antal fremmød-
te og overlod scenen til den første 
indlægsholder.

Grøn gas i fremdrift
15 procent af varmeforsyningen ud-
gøres nu af ”grøn” gas og forventnin-
gen er, at vi når minimum 20 procent i 
2020 (ved udløbet af den nuværende 
støtteaftale red.), sagde Bruno Sander 
Faglig direktør i Foreningen Biogas-
branchen i sit dagens første indlæg.

Han slog fast over for forsamlingen, at 
biogas handler om meget andet end 
energiforsyning!
Det handler i høj grad også om gen-
anvendelse af næringsstoffer, bedre 
livskvalitet på landet, bedre vandmiljø 
og løsning af landbrugets udfordrin-
ger med fordeling af næringsstoffer.

- Men på transportområdet er vi langt 
bagefter, så der skal skubbes på 
politisk på dette så vigtige område, 
sagde han og opfordrede forsamlin-
gen til at skubbe på politikerne i den 
rigtige retning.

Gassens rolle i fremtiden
Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme 
kunne i sit indlæg komme med bud 
på, hvordan man fra fjernvarmens 
side ser gassens fremtidige rolle i 
forsyningsnettet.

- FN´s verdensmål er vigtige pejle-
mærker og det har praktisk talt alle 
lande i verden erkendt og de fleste 
meldt sig på banen, sagde Kim 
Behnke.

Han fokuserede på at man i kraftvar-
me og fjernvarmebranchen har taget 
især nr. 7-9-13 til sig, da de omhand-
ler henholdsvis Bæredygtig Energi, 
Industri-Innovation-Infrastruktur og 
Klimaindsats, alle områder som fjern-
varmen kan øve stor indflydelse og 
bidrage på/til.
- Vi går jo fra sort til grøn energi og 
mod 2050 fra brændsler til at være 
brændselsfri, så det er en markant 
omstilling af energi og varmesektoren, 
fastslog Kim Behnke.

- Målet om 100 procent vedvarende 
energi er realistisk fra 2030 og vi ar-
bejder med brændselsfrie teknologier 
mod 2050. Det bliver en udfordring 
for fjernvarmen ingen tvivl om det, 
fastslog han.

Han pointerede også de udfordrin-
ger som varmeværkerne står over 
for med hensyn til varmepumpernes 
indtog og slog fast at det er uklare 
signaler, der kommer fra politisk hold.

Uklare signaler
- Det er nævnt 14 gange i Energiafta-
len at varmepumper skal udbredes, 
men vel at mærke først i de decentra-
le områder, da kraftvarmeområderne 
har begrænsninger (kraftvarmekravet).
- Biomasse skal helst ikke ind på de 
decentrale værker, men påbydes til 
de centrale værker.
- Fjernvarmen skal lave langsigtede 
investeringer i grøn omstilling, men 
kundebindinger skal afvikles.
- Varmepumper baseret på over-
skudsvarme er mest effektive, men 
overskudsvarmeafgiften spænder 
ben.

- Der er efter min mening lidt for man-
ge uklarheder om varmepumpernes 
indtog. Hvis ikke man ønsker at binde 
kunderne, men giver dem frit valg til 
efter 18 mdr. at skifte, så får man ikke 
investorer til at investere i dette områ-
de, sagde eksperten.

- De små teknologier vil kun kunne 
dække 15-20 procent af varme-
forsyningen i 2025, tilbage er der 
fortsat behov for 80-85 procent fra 
regulerbare termiske enheder. Der 
er med andre ord fortsat stort behov 
for centrale og decentrale kraftvar-
meværker og store kedler. Ligesom 
vi skal samarbejde med biogassen til 

Den årlige tilbageven-
dende begivenhed Gas-
tekniske Dage handlede 
i år i høj grad om den 
grønne omstilling fra 
fossile brændsler og 
drivmidler til vedvarende 
energiproduktion

FN – VERDENSMÅL 
▪ Fjernvarmesektoren vil arbejde og samarbejde om verdensmåleneFN-verdensmål - Fjernvarmesektoren vil arbejde og samarbejde 

om verdensmålene
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erstatning for naturgassen samt mu-
lighed for lagring af varme, når solen 
ikke skinner og vinden ikke blæser, 
sagde han.

Han påpegede også at elektrificering 
er en fantastisk kombination af el- og 
fjernvarmesystemerne.
Ligesom han slog fast, at den kæmpe 
kapacitet som de decentrale kraft-
varmeværker har, skal i fortsat spil 
for at dække hele forbruget med høj 
forsyningssikkerhed.

Hvad med lagring?
Batterilagring i stor stil er vanskelig og 
meget dyr og brændselsfri energi-
kilder giver ikke mulighed for lagring.

- Her kan/skal gaslagrene gør en 
forskel. Her er der intet termisk tab. 
Grøn gas kan også lagres. Derfor skal 
vi have biogassen ind i fjernvarmen. I 
dag udgør gassen cirka 24 procent, 
men det er i form af naturgas og vi vil 
gerne have den grønne biogas ind i 
stedet, plæderede han.

Langsigtede hovedspor og 
fremtidsscenarie
Biogas og biomasse vil være med 
hele vejen til 2040 og der skal komme 
brændselsfri varme fra store anlæg, 
hvor bl.a. geotermi og datacentre kan 
spille en stor rolle.

- Vi skal sikre lagring af energi i termi-
ske systemer og vore transmissions-
systemer skal videreudvikles. Dette 
kombineret med et godt og stabilt 
investeringsklima og forudsigelige 
rammevilkår, skal sikre den fortsatte 
forsyningsstabilitet på en ”grøn” og 
vedvarende måde, fremhævede Kim 
Behnke.

Når vi taler elektrificering er elproduk-
tion fra vind og sol fluktuerende og vi 
skal sikre elproduktion også i timer 
uden blæst og sol for at opretholde en 
høj elforsyningssikkerhed som vi har 
i dag.
Så udover udlandsforbindelser er der 
behov for kraftvarmekapacitet – på 
biogas eller biomasse.

- Vi skal huske på, at fjernvarmesek-
toren bliver store nye elforbrugere til 
varmepumper og elkedler, sagde han.
Han fremhævede at el-til-varme løs-
ninger er den billigste form for lagring 
af el fra vind og sol.

- Når vi taler transportsektoren tror jeg 
på, at udviklingen indenfor brændstof-
fer (P2X) til transport f.eks. med brint 
vil få stærk kobling til fjernvarmesyste-
met, da elektrolyseanlæg for brintpro-
duktion har overskudsvarme, sagde 
Kim Behnke.

Forventninger til fremtiden
Den grønne omstilling vil blive accele-
reret og kraftvarme- og brændselsbin-
dinger vil blive ophævet for alle.
Varmepumper skal suppleres bl.a. 
med biogas- og biomassekedler og 
der skal ske en udbygning af fjernvar-
me og fjernkøling.
Naturgassen vil blive udfaset og ses 
gerne omstillet til biogas.
Der skal gøres en særlig indsats for at 
sikre kraftvarmekapacitet med en ny 
mekanisme fra elsystemet.
Og endelige skal vi have en effektiv og 
fleksibel lagring af energi.

Temperaturen stiger for meget
Poul Erik Morthorst medlem af klima-
rådet og professor i Energiøkonomi 
ved DTU kunne i sit indlæg berette 
om, at temperaturen stiger med 0,2 
grader pr årti. 

Klimarådet er et uafhængigt ekspert-
råd, der er nedsat i Klimaloven og 
rådet skal bidrage med uafhængig 
rådgivning om omstillingen til et lav-
emissionssamfund i 2050, herunder 
vurdere status for Danmarks opfyldel-
se af klimamål og forpligtelser, analy-
sere mulige veje mod et klimaneutralt 
samfund i 2050 og udarbejde anbe-
falinger om udformning af klimapoli-
tikken.

- Så med andre ord har vi kun 12-34 
år tilbage, at få stoppet den uheldige 
klimapåvirkning, sagde en alvorlig 
professor til forsamlingen.

- Det er værd at bemærke, at 17 af de 
varmeste år nogensinde, har fundet 
sted indenfor de sidste 18 år, så vi 
spiller hasard med klimaet lige nu, 
sagde Poul Erik Morthorst.

Klimapolitikken sætter jo grænserne 
for hvilke mål der skal indfries.
Hvis vi skal nå målet om 1,5 grader C 
niveauet, skal CO2 reduktionen være 
45 procent i 2030 sammenlignet med 
2010 og nul emission i 2050.
2 grader C niveauet kan nås med 

LAGRING SOM DEL AF SYSTEMET
Energisystemerne skal være effektive
Energibesparelser i hele kæden
Konvertering og lagring med mindst mulige tab!
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Der er fortsat behov for 80-85 procent 
fra regulerbare termiske enheder. Med 
andre ord fortsat stort behov for cen-
trale og decentrale kraftvarmeværker 
og store kedler, sagde Kim Behnke i sit 
indlæg på Gastekniske Dage.

Lagring som del af systemet
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20 procent CO2 reduktion i 2030 
sammenlignet med 2010 og nul 
CO2-emissioner i 2070.
Udfordringen er, at gabet til 1,5 grader 
niveauet er steget markant i forhold til 
opgørelsen i 2017 (udgangspunktet).
Så opgjort dækker forpligtelserne un-
der 1/3 af de nødvendige reduktioner 
for at opfylde 1,5 grader målet!

- Derfor er Klimarådets klar opfor-
dring, at vi skal i gang nu og at alle 

sektorer skal bidrage maksimalt, 
sagde medlem af Klimarådet Poul Erik 
Morthorst.

Det kan accelerere  
uhensigtsmæssigt
Den såkaldte ketchup-effekt har været 
omtalt i pressen og Poul Erik pointere-
de derfor vigtigheden af, at vi kommer 
i gang nu.
Hvis ikke risikerer vi, at den stabilitet 
vi har haft i klimaet forrykker sig så 

meget, at vi ikke kan bremse den og 
vi nået et punkt som forskerne kalder 
”tipping point”, hvor processerne ac-
celerer uden at vi kan gøre noget.

Fakta er, at den udledning som sker 
nu, er langt mere, end planterne og 
havene kan nå at optage. 
Da CO2 ikke forsvinder af sig selv, vil 
den globale opvarmning fortsætte, 
indtil udledninger og optag igen kom-
mer i balance. 
Først da kan klimaet stabiliseres. 
Men selv efter en sådan stabilisering, 
vil virkningerne af klimaforandringerne 
fortsætte langt ud i fremtiden. 
For eksempel tager det flere hundrede 
år, før varmen ved havenes overflade 
har spredt sig til havenes bund. I al 
den tid vil vandstanden blive ved med 
at stige, fordi vand fylder mere, jo 
varmere det er.
Den globale opvarmning har en 
selvforstærkende effekt, fordi den vil 
føre til yderligere opvarmning. Kombi-
nationen af den globale opvarmning 
og den effekt, den vil have, kaldes kli-
mafølsomhed, og det er ifølge forskere 
på DTU en hidtil overset effekt.
Desuden har forskere i en årrække 
peget på en række selvforstærkende 
effekter: Når is og sne smelter, bliver 
havenes og landjordens overflader 
mørkere. 
Det forstærker opvarmningen, fordi 
mørke overflader suger varme til sig. 

Klimarådets klare opfordring er, at vi 
skal i gang nu og at alle sektorer skal 
bidrage maksimalt for at vi kan få styr 
på klimaforandringerne, sagde med-
lem af Klimarådet Poul Erik Morthorst.

Der er stadig lang vej til klimaneutralitet 
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Når den bundfrosne tundra i Sibirien, 
Alaska og Canada tør op, kan der 
desuden blive frigivet enorme mæng-
der af metan fra mikroorganismers 
nedbrydning af plantemateriale. Det 
forstærker drivhuseffekten. 
Der er samtidig risiko for, at regnsko-
ven i Amazonas tørrer ud. Når træerne 
holder op med at gro og planterester-
ne bliver nedbrudt, vil der blive frigivet 
store mængder ekstra CO2.
Der er desuden risiko for, at smeltnin-
gen af indlandsisen i Grønland når et 
punkt, hvor den ikke kan standses, 
fordi der hvert år dannes mindre is på 
toppen af indlandsisen end det, der 
smelter og glider i havet som isbjerge.

Biogas kan og bør spille en 
vigtig og afgørende rolle
Poul Erik Morthorst fremhævede de 
positive effekter biogas har både når 
det gælder udskiftningen af naturgas i 
forsyningsnettet og til den tunge del af 
transporten i Danmark.

- Jeg vil gerne påpege, at biogas har 
en vigtig og enestående effekt både til 
tung transport og som en utrolig vigtig 
forsyningsdel i det etablerede gasnet, 
sagde Poul Erik Morthorst, Klimarå-
det.

Metanudspil kan være en show 
stopper, hvorfor vi skal have fokus på 
udslip, sagde professoren.

Klimarådet har analyseret på 20 for-
skellige omstillingsscenarier.
Her fremgår det, hvilke elementer der 
skal i spil for at nå reduktionsmålene 
og ikke mindst vigtigheden af, at alle 
områder bidrager. Et vigtig parameter 
er også de samfundsøkonomiske kon-
sekvenser som ”omstillingselementer” 
andrager.
Vi har nået en verdensrekord for 
biogas i Danmark, da biogas androg 
hele 18,6 procent af gasforbruget i juli 
i 2018 med stadig stigende tendens. 
Det er en stigning på 50 procent i 
forhold til juli 2017.
Danmark har en forpligtelse til at redu-
cere udledningerne i ikke-kvotesekto-
ren (landbrug, bygninger og transport) 
og i 2017 udgav Klimarådet en rapport 
om netop denne forpligtelse hvori der 
står.
Det bør sikres, at udbygningen med 
biogasanlæg ikke går i stå, som forud-
set i basisfremskrivning 2017, når den 

nuværende støtteordning til biogas 
udløber med udgangen af 2023.

Udfordringer mod ønske om 
mere grøn gas
Som tidligere nævnt skal vi have styr 
på udledningen af metan, så vi skal 
kunne producere og bruge gas uden 
væsentlige drivhusgas-emissioner.
Af andre gode spørgsmål kan næv-
nes: 
Hvordan skal vi bruge den vedvarende 
gas i energisystemet?
Skal VE-gasser injiceres i gasnettet 

eller skal vi bruge dem på anden 
måde og skal vi bruge gasnettet som 
vi gør i dag?
Kan vi fuldt udnytte det eksisterende 
net... eller skal vi afgrene og lave se-
parate mindre net?
Hvilke muligheder og begrænsninger 
giver/sætter energisystemet for den 
fremtidige anvendelse af gas?
Ovenstående spørgsmål arbejder Kli-
marådet videre med i disse måneder, 
da de er afgørende for om og hvordan 
vi får mere grøn gas i det etablerede 
forsyningsnet.

Hvor langt er vi kommet, og hvad mangler vi?
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Svingende interesse for kapacitet

Kapaciteten (MW), der bliver indgået 
aftaler om svinger dog meget bl.a. 
fordi elhandlernes prisbud ikke altid 
møder kraftvarmeværkernes krav i 
tilstrækkelig grad.
DKVK har afholdt fire udbud af pro-
duktet ”Spot med loft”, senest udbud 
#4 forår-2019, i maj måned. 
Fra de fire udbud er der data i figur 1. 
Bemærk, at udbud #1 kun var for 
helårsprodukt og udbud #4 kun var 
kvartalsprodukt. 
Kapaciteterne er derfor kun direkte 
sammenlignelige mellem udbud #2 
og #3.

Der er fra elhandlerne (forbrugsbalan-
ceansvarlige) udvist stor interesse for 
at købe kapacitet hos kraftvarmevær-
kerne. 

Større efterspørgsel end  
udbud
Der har ved hvert udbud været større 
efterspørgsel end udbud. 
Når det ikke er lykkedes at indgå 
aftaler om salg af større kapaciteter 
skyldes det, at kravet fra kraftvarme-
værkerne om rådighedsbetaling har 
været højere, end den pris elhandler-
ne har været villig til at betale.
Ved udbud #4 foråret-2019 ses det 
meget tydeligt. 
Med et udbud på 202 MW og efter-
spørgsel på 527 MW, men kun match 

på beskedne 19 MW, da er forskellen 
mellem krav og betalingsvilje meget 
stor.
Når der afholdes udbud i foråret, vil 
det komme til at gælde for perioden 
Q3 og Q4 i indeværende år samt Q1-
Q4 i det efterfølgende år. 
Mange kraftvarmeværker er mest 
interesseret i at deltage med kapacitet 
i perioderne Q4 og Q1 (vinterhalvåret), 
hvor der er afsætning af varmen. 
Derfor forventes det at udbud #5 
efterår-2019 vil blive med større 
udbud af kapacitet, og mulighed for 
aftaler om flere MW. 
Prisen på kapaciteten bestemmes af, 
hvad der kan opnås match på mellem 
kraftvarmeværkets krav fra fuldmag-
ten og elhandlernes bud. 
DKVK har ved informationsmøder 
peget på at et typisk kraftvarmeværk 
med gasmotor har faste omkostnin-
ger på ca. 120.000 kr. om året, eller 
30.000 kr. i kvartalet.
Ved de afholdte fire udbud er der op-
nået en rådighedsbetaling på helårs-
aftaler henholdsvis #1 ca. 60.000 kr., 
#2 ca. 116.000 kr. og #3 ca. 420.000 
kr. pr. 1 MW pr. år.
Rådighedsbetalingen ved kvartalsaf-
taler er henholdsvis #2 ca. 33.000 kr., 
#3 ca. 114.000 kr. og #4 ca. 46.000 
kr. pr. 1 MW pr. kvartal.
Resultaterne viser, at bortset fra det 
første udbud i november 2017, så er 

det lykkedes at opnå en rådigheds-
betaling, der beløbsmæssigt er over 
kraftvarmeværkets faste omkostnin-
ger, både når der ses på helårsaftaler 
og kvartalsaftaler.

Spot med loft
DKVK er kapacitetscentral for pro-
duktet ”Spot med loft” og har derfor 
ikke nogen andel i om kraftvarmevær-
kerne også deltager i andre markeder 
f.eks. balancemarkedet for op- og 
nedregulering. 
Det skal ikke hindre os I at opfordre 
alle kraftvarmeværker til at tage en 
drøftelse med deres produktions-
balanceansvarlige (PBA) om mulig-
hederne for f.eks. at lægge et bud 
om nedregulering i de timer, hvor der 
er spotbud som følge af aftale med 
DKVK.
Bud i spotmarkedet lægges ind, af 
PBA på vegne af værket, om formid-
dagen. Når Nordpool Spotmarkedet 
lukker ved 13-tiden er der tid til at 
lægge bud ind i balancemarkedet 
frem til 15:30. Budstrategien skal afta-
les mellem værk og PBA, bl.a. under 
hensyn til behovet for varmen ved 
kraftvarmeproduktion.
Bud om opregulering kan ikke kom-
bineres med bud i spotmarkedet 
i samme timer, da kapaciteten så 
allerede er solgt. Der kan dog sag-
tens leveres opreguleringsbud i de 

Interessen fra ”elhandlerne” er stor, når Dansk Kraftvarme Kapacitet (DKVK) 
holder udbud på vegne af de 90 kraftvarmeværker, der er med i selskabet

Udbud #1 – nov. 2017 Udbud #2 – maj 2018 Udbud #3 – aug. 2018 Udbud #4 – maj 2019

Prisområde DK1 DK2 DK1 DK2 DK1 DK2 DK1 DK2

Udbud (MW) 340 75 786 109 251 49 202 0

Bud (MW) 270 132 1.221 205 492 181 527 -

Solgt (MW) 31 15 505 22 178 16 19 -

Antal bydere 3 3 3 3 4 4 4 -

Antal aftaler 1 1 2 2 2 2 1 -

Antal værker 8 5 35 4 16 2 3 -

Figur 1
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mange andre timer. Derimod kan det 
være interessant at indmelde bud om 
nedregulering.
Aktivering af et nedreguleringsbud 
medfører at kraftvarmeværket ikke 
skal køre i de aktiverede timer, hvor 
værket har indmeldt bud i spot. Der 
opnås betaling fra markedet for at 
holde stille, fordi der er for meget 
produktion i timen. Indtjeningen fra 
spotmarkedet opnås da ikke, men 
til gengæld er der en besparelse for 
værket ved ikke at køre bl.a. til brænd-
sel osv. Det er en ekstra gevinst, hvor 
der dog skal tages hensyn til om der 
så skal produceres varme på f.eks. 
en kedel i timen. Værkets pris til bud 
i markedet for nedregulering skal be-
regnes sammen med PBA, lige som 
der skal være aftaler om justering af 
prisen.
Mens spotmarkedet låser priserne da-
gen før, så er balancemarkedet åbent 
for ændring af både pris og mængde 
helt frem til 45 minutter før driftstimen. 

Derfor er det vigtigt at kende værkets 
kippris og varmebehov, hvis der skal 
være optimal indtjening ved nedregu-
lering. 
Behovet for nedregulering og prisen 
varierer hele tiden. 
 
I figur 2 med prisen for nedregulering 
i DK1 og DK2 fra januar 2018 til maj 
2019 se variationerne tydeligt. Der er 
markant forskel i DK2 mellem marts 
måned 2018 (10.627 kr.) og marts 
2019 (192 kr.). Omvendt gælder det for 
DK1 mellem januar måned 2018 (539 
kr.) og januar 2019 (11.731 kr.) 
I marts 2018 var antallet af timer med 
nedregulering ved spotpris over 400 
DKK/MWh på 69 i DK1 og 90 i DK2. 
I 2019 var de tilsvarende antal for 
marts måned på 4 timer. Afregningen 
opgjort på månedsbasis er således en 
multiplikation af antal timer og nedre-
guleringsprisen i timerne.

- Mange kraftvarmeværker er mest 

interesseret i at deltage med kapacitet 
i perioderne Q4 og Q1 (vinterhalvåret), 
hvor der er afsætning af varmen, der-
for forventes det at udbud #5 efter-
år-2019 vil blive med større udbud af 
kapacitet, og mulighed for aftaler om 
flere MW, siger Kim Behnke fra Dansk 
Kraftvarme Kapacitet.

I figur 3 er opgjort nytten ved at vinde 
bud om nedregulering. Det er såle-
des indtjeningen fra markedet plus 
de sparede omkostninger til f.eks. 
brændsel osv. for et værk med kippris 
på 390 DKK/MWh. Bemærk dog, at 
der kan være udgifter til at producere 
varmen på kedler eller andet. De om-
kostning skal de fratrækkes.
Budskabet til kraftvarmeværkerne 
er, at nu hvor grundbeløbet fra 2019 
er væk, for langt de fleste, da er der 
anledning til at se på muligheder for at 
opnå et indtjeningsbidrag fra elmarke-
derne.
Indtjening fra deltagelse i DKVK er et 
rådighedsbeløb til bidrag for dækning 
af de faste omkostninger. Når der er 
kørsel ved spotpriser over 400 DKK/
MWh er der bidrag til dækning af de 
variable omkostninger. Dertil kan så 
opnås indtjening fra balancemarkedet. 
Opregulering bidrager til de variable 
omkostninger, mens nedregulering 
bidrager til de faste omkostninger.
For at forbedre kraftvarmeværkets 
økonomi er en strategi med vær-
kets PBA et godt sted at starte. Dog 
kræver det at værket  på forhånd har 
beregnet egen kippris. Det skal gøres 
mindst en gang månedligt – se blot på 
hvor meget gaspriserne ændres. Fra 
DKVK kan en regneark til beregnin-
gerne rekvireres.
Fra DKVK er der nyt udbud i august 
2019 og vi håber at mange værker vil 
være med igen. 

Nværdi af nedregulering for 1 MW ved kippris på 390/MWh

Nedregulering - markedafregning for 1 MW

Figur 2

Figur 3

 Kim Behnke  
bestyrelsesmedlem i 
Dansk Kraftvarme  
Kapacitet a.m.b.a.
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Ønsker opbakning fra politikerne

Sådan lød budskabet ved Energiens 
Topmøde i København. 
Brancheorganisationen Dansk Energi 
er mest kendt for at fremme el, men 
ved Energiens Topmøde i København 
i det sene forår slog organisationen 
også et slag for biogassen. 
Det var organisationens direktør Lars 
Aagaard, der efterlyste politikernes 
opbakning til, at der må placeres 
grønne energianlæg i landskabet, 
herunder også biogasanlæg. 

– Hvis vi skal sørge for, at Danmark 
bliver fri af de fossile brændsler, så 
skal vi have mange flere vindmøller 
og solcelleparker, men også biogas-
anlæg. Vi skal bygge rigtig meget for 
at levere den nødvendige energi, som 
samfundet har behov for. Vi skal selv-
følgelig ikke tromle lokalsamfundene, 
men vi er nødt til at få langt større 
opbakning fra politikerne til, at vi må 

sætte anlæg op rundt omkring i vores 
land. Og det er klart, at det er anlæg, 
som man ikke kan undgå at komme til 
at se. Jeg er klar over, at det er meget 
vanskeligere for politikerne at hånd-
tere den problemstilling end bare at 
dele penge ud, sagde Lars Aagaard 
med reference til den seneste tids 
mange sager, hvor etablering eller 
udvidelse af både biogasanlæg, vind-
møller og solceller bliver bremset på 
grund af lokal modstand. 

Han forudså en udvikling i de kom-
mende år, hvor både produktions-

kapacitet og infrastruktur for el skal 
udbygges rigtig meget, men tilføjede 
også, at der bliver behov for grøn gas 
i gasnettet, eftersom der er områder – 
for eksempel i industrien – hvor el ikke 
er løsningen. 

DSV: Vanvittigt med høje afgif-
ter på biogas til transport
Samtidig var DSV’s administrerende 
direktør, Jens Bjørn Andersen, ude 
med en kraftig kritik af de høje afgifter 
på biogas til transport. 

– I Danmark afgiftspålægges biogas 
20 procent højere end diesel pr. kørt 
kilometer. Det er jo fuldstændig van-
vittigt, at man lægger både CO2-afgift 
og naturgasafgift på biogas, som er 
en CO2-neutral energikilde. I Sverige 
kører der 55.000 gasdrevne køretøjer, 
mens der kører 500 i Danmark. Det 
er et tydeligt tegn på, at med politi-
ske styringsredskaber kan man få en 
branche til at forandre sig. Derfor er 
det mærkeligt, at man fra politisk side 
ikke laver nogle rammer, der gør, at 
man går i bæredygtig retning, fastslog 
Jens Bjørn Andersen.

Direktøren for DSV talte med en vis 
vægt. Efter opkøbet af italienske 
Panalpina er DSV verdens fjerdestør-
ste transportvirksomhed. Med hensyn 
til en mere omfattende grøn omstilling 
af den tunge godstransport så han 
temmelig skeptisk på udviklingen de 
kommende 10 år. 

– Måske vil vi se noget mere distribu-
tion med ellastbiler i byerne, men jeg 
tror ikke, at hverken EU eller de dan-
ske politikere formår at igangsætte 
en større grøn omstilling af den tunge 
lastbiltrafik frem til 2030, konstaterede 
han. 

Hvad sagde politikeren?
Midt i valgkampen før både folketings-
valg og europavalg lagde den davæ-
rende finansminister Kristian Jensen 
vejen forbi Energiens Topmøde, som 
fandt sted den 23. maj. 

Vi skal have plads til både biogasanlæg, vindmøller og solcelleanlæg, og 
politikerne har en svær opgave med at bakke op om placering af anlæggene

“Politikerne skal bakke 
op om energianlæg i 
landskabet.”

Lars Aagaard, direktør Dansk Energi

Direktør Lars Aagaard fra Dansk Energi fastslog, at der bliver behov for mange 
nye biogasanlæg i Danmark, og at der bliver et stort behov for, at politikerne 
sørger for, at anlæggene kan placeres i landskabet.
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Landsdelsopdelte graddøgn 2019
GENNEMSNITLIGE GRADDØGN - SENEST OPDATERET 31.07.2019

 JAN FEBR MAR APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
NORDJYLLAND EMD-normal 505,9 441,0 458,3 342,7 210,8 118,8 62,2 67,9 155,6 279,8 402,5 482,8

1993-2002 499,6 443,3 452,8 321,6 200,0 117,8 56,7 50,5 137,7 261,3 388,8 505,3
2019 474,3 380,6 404,1 274,3 236,7 66,7

VESTJYLLAND EMD-normal 478,1 421,0 441,8 338,5 214,6 126,7 69,3 64,2 141,5 261,7 378,2 451,5
1993-2002 471,6 422,1 439,5 319,2 204,4 126,0 65,3 47,5 123,1 242,0 370,2 476,4
2019 463,3 364,8 383,4 261,5 229,6 46,7

ØST-MIDTJYLLAND EMD-normal 498,6 432,3 445,8 328,2 202,6 113,0 59,4 61,3 146,7 269,8 396,3 474,4
1993-2002 489,2 431,4 442,5 309,5 189,1 115,3 54,7 46,2 127,8 250,9 383,6 491,0
2019 465,6 367,1 385,8 264,2 232,1 48,5

SØNDERJYLLAND EMD-normal 484,7 423,6 423,2 311,5 188,0 99,9 42,9 43,0 116,2 241,2 376,2 461,2
1993-2002 478,7 422,3 422,8 292,9 171,0 96,5 38,9 28,8 105,3 226,4 365,6 477,6
2019 446,7 343,4 356,7 243,2 217,2 29,7

FYN EMD-normal 496,6 431,6 440,9 317,9 187,9 102,5 50,3 52,9 134,8 259,4 387,6 470,7
1993-2002 484,7 428,8 435,4 296,7 171,6 98,8 42,8 36,9 115,5 241,4 373,6 480,7
2019 472,6 358,4 368,0 248,2 212,1 20,4

SJÆLLAND EMD-normal 503,2 436,2 445,3 314,9 186,3 93,5 42,3 43,6 130,7 260,6 389,8 473,0
1993-2002 494,9 436,4 442,1 300,4 177,2 94,4 37,6 32,1 118,0 245,2 380,9 489,7
2019 491,4 366,3 372,5 245,8 199,8 10,9

HELE LANDET EMD-normal 492,6 431,4 444,8 329,0 202,9 108,5 52,5 52,7 133,4 258,0 385,1 466,2
1993-2002 484,9 431,6 441,0 310,8 190,6 106,8 47,4 38,1 117,6 240,7 373,8 482,9
2019 475,2 366,1 380,1 256,4 218,3 27

Et døgns skyggegraddøgn beregnes som 17°C fratrukket døgnmiddeltemperaturen. I tabellen er opgjort skyggegraddøgn for 
6 landsdele. Data frem til 2003 er baseret på 6 DMI målestationer. Data efter 2004 er baseret på modellerede data fra NCAR 
projektet ”NCEP Reanalysis data”, stillet til rådighed af NOAA-CIRES Climate Dianostics Center. Hele landet er et gennemsnit af 
værdierne for de 6 landsdele samt bornholm. EMD-normalår bygger på DMI-målinger for perioden 1987-1998.
Kilde: NCEP Reanalysis data, EMD (Energi- og Miljødata) Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, tlf. 96 35 44 44, fax 96 35 44 46. 

 Poul Erik Pedersen  
Clean Tech PR 
cleantech-pr.dk 
 
Fotos: Poul Erik Pedersen 
 Kris Vetter

Journalist Charlotte Beder, der til 
daglig er nyhedsvært på TV2 News, 
havde fået rollen som ordstyrer. Hun 
spurgte Kristian Jensen, hvorfor bio-
gas til transport er afgiftsbelagt højere 
end diesel. 

– Vi har brugt pengene på skoler og 
sundhedsvæsen. Rent politisk har vi 
afgifter alene med det formål at betale 
for velfærdssamfundet. Når så det 
er sagt, så må det være målet, at vi 
skal beskatte det, der belaster miljøet, 
nemlig CO2-udledning og Nox – og 
så skal vi gøre beskatningen ens på 
det vi ikke vil have, fastslog Kristian 
Jensen. 

Dansk Energi bakker op om flere biogasanlæg og opfordrer politikerne til at 
sikre placering af biogasanlæg og andre energianlæg i det åbne land.
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Kraftvarme  
er også  

fremtidens energi

Decentral kraftvarme er den mest effektive måde  
at producere energi på, når vinden ikke blæser.

Gas er det mest effektive og fleksible brændsel til kraftvarme.
Biogas fylder mere og mere i gasnettet, og gør gassen grøn.

Gassen ligger på lager, så den er klar, når elprisen er gunstig.
Hold fast i kraftvarmen, og hold fast i gassen  

– det er der fremtid i.

www.gasnet.dk

https://www.gasnet.dk

