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Energipolitisk Åbningsdebat

Gengivelse af artikler eller uddrag af artikler er
tilladt med tydelig kildeangivelse. Indholdet
i artikler i bladet er ikke nødvendigvis
sammenfaldende med Foreningen Danske
Kraftvarmeværkers synspunkter, men står for
forfatternes egne synspunkter.
Redaktionelle artikler uden forfatterangivelse
er udarbejdet af sekretariatet.
Forsidebilledet:
Årets Energipolitiske Åbningsdebat var en
succes! Fuldt booket konference og spændende indlæg prægede de to dage på Christiansborg, men der var også tid til god faglig
og social snak med kollegaer og fagfolk.
Bestyrelsen:

Formand:
Tage Meltofte
Skive Fjernvarme
Marius Jensens Vej 3
7800 Skive
Tlf. 61 20 75 82

Næstformand:
Steen Juul
Thomsen
Hjortebjerg A/S
Hjortebjergvej 26
5471 Søndersø
Tlf. 21 48 72 16
Kasserer:
Ellegaard Larsen
AN Energi
Elmegaardsvej 6
9620 Aalestrup
Tlf. 61 78 71 99

Bestyrelsesmedlemmer:
Martin Brander
Danfoss A/S
Nordborgvej 81
6430 Nordborg
Tlf. 40 24 03 58

Årets energikonference i fællessalen på
Christiansborg den 3. og 4. oktober må
igen i år betegnes som en succes.
Der var endnu engang fuldt hus, og
erhvervsfolk og politikere diskuterede
fremtidens udfordringer og mulige løsninger, for hvordan vi som branche kan
efterleve Verdensmålene.
Efter to lærerige og spændende dage
har vi i år valgt at sende evalueringsspørgsmål ud til alle deltagere.
Vi håber at de der ikke allerede har haft
lejlighed til at svare, vil give sig tid til dette, så vi kan gøre næste års konference
endnu mere succesfuld.
Læs mere om konferencen inde i bladet.

Forslag om lov om overskudsvarmeafgift – giver det mening?
Et bredt flertal af de politiske partier indgik i foråret en aftale om øget udnyttelse
af overskudsvarme – en aftale der blev
indgået med det sigte, at der fremover
skulle udnyttes endnu mere overskudsvarme i vores kollektive varmeforsyninger i stedet for at sende overskudsvarmen direkte ud til gråspurvene til ingen
verdens nytte.
Regeringen har nu fremsat et lovforslag, der ændrer på de bestemmelser i
afgiftslovene om betaling af energiafgift
på overskudsvarme, der kommer fra en
proces i virksomheder, og som efterfølgende anvendes til rumvarme.
Ud fra teksten i Lovforslaget, som pt. er
i høring, er der lempelser men desværre
også lagt op til væsentlige stramninger.
Virksomheder, der anvender overskudsvarme fra egne processer til rumvarme
eller varmt vand, vil få nedsat det beløb,
som virksomheden skal betale i over-

Der er også regler, der bevirker, at industrivirksomheder eller værker skal betale
mere i afgift.
Efter de nugældende regler skal der ikke
betales overskudsvarmeafgift af genvunden varme fra processer, når den der
aftager varmen ikke betaler for varmen.
Efter forslaget skal der som minimum
altid betales 36 kr. pr. MWh i overskudsvarmeafgift, og hvis virksomheden ikke
har indgået en aftale om energiledelse
med Energistyrelsen, er overskudsvarmeafgiften 90 kr. pr. MWh varme.
De virksomheder, der allerede i dag leverer overskudsvarme eller påbegynder
levering af overskudsvarme inden udgangen af 2019, kan vælge om virksomheden vil betale overskudsvarmeafgift
efter de gamle eller nye regler.
Virksomhederne kan herefter anvende
de gamle regler i 15 år.
Regeringens formål med lovforslaget var
at fremme udnyttelse af overskudsvarme, og Skatteministeriet har skønnet, at
lovforslaget medfører et provenutab for
statskassen på 130 mio. kr. pr. år.
Desværre vurderer vi, at lovforslaget i
den nuværende form, helt vil stoppe for
udnyttelsen af overskudsvarme.
Årsagen skyldes dels at det kan være
svært at forestille sig, at en virksomhed for at kunne levere en biydelse i
form af overskudsvarme til et kollektivt
fjernvarmenet vil pålægge sig selv den
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Flere systemydelser i spil fra
årsskiftet

skudsvarmeafgift med ca. 50 procent.
Modsat skal der også i sommermånederne betales overskudsvarmeafgift af
egen overskudsvarme. Efter de nugældende regler skal virksomhederne ikke
betale overskudsvarmeafgift i sommerhalvåret.

Poul Erik Madsen
Sønderhøj 14
8260 Viby J.
Tlf. 52 39 69 83

Jens Peter Lunden
GrønGas A/S
Allingdamvej 50
9850 Hirtshals
Tlf. 30 65 04 00

ud sammen og tager risiko og gevinst,
så kunne gartneriet koncentrere sig
om sin primære funktion som er produktion af grøntsager eller lignende.
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De sidste fem år har Energinet fået
leveret flere systemydelser fra Norge
som led i den såkaldte Skagerrak 4 –
aftale. De norske leverancer startede
primo 2015 og slutter som planlagt
ved årsskiftet 2019/2020. Bortfaldet
af aftalen betyder, at Energinet nu skal
til at indkøbe flere systemydelser fra
anlæg, der er placeret i Vestdanmark.

administrative byrde det er, at indføre
et energiledelsessystem som f.eks.
ISO 50001 alene for at opnå et mindre
provenu på salg af overskudsvarmen i
stedet for at sende den ud til gråspurvene.
Sidstnævnte bekræftes efter en
rundspørge til vores medlemmer, hvor
langt de fleste virksomheder meddeler, at de foretrækker at forblive på det
gamle lovgrundlag i overgangsperioden på 15 år, fordi det er mere givtigt
end det nye forslag.
Af lovforslaget fremgår det ligeledes,
at elektricitet der anvendes i varmepumper som både anvendes til
fremstilling af køling og fremstilling af
varme, skal anses for varmeanlæg.
Herved belægges elektricitet, der anvendes i varmepumpen, med en afgift
på 25,9 øre pr. kWh. Det vil medføre
en ekstraomkostning for de anlæg,
der i dag er køleanlæg, og hvor varmen udnyttes, idet disse anlæg efter
de nugældende bestemmelser betaler
0,4 øre pr. kWh elektricitet i afgift, der
anvendes i varmepumpen.
Foreningen har indgivet et fyldestgørende høringssvar, og ser frem til at
de påpegede uhensigtsmæssigheder
i lovforslaget ændres inden forslaget
ophæves til lov.

Foreningens input til
gasstrategi

Foreningen sidder med i arbejdet om
den nye gasstrategi, og her arbejdes
der fra foreningens side fortsat på

at de decentrale kraftvarmeværker i
fremtiden kan få bedre vilkår for fortsat at kunne være konkurrencedygtige
i el-markedet og derved samtidig
anvende naturgas. Det der konkret arbejdes på er at der skal ske reduktion
af ”trappe-modellen”, f.eks. ved at lave
en mere omkostningsægte indfødningstarif, som måske bør være højere
om sommeren, da der her kan være
problemer med afsætningen af gas.
Såfremt dele af ”trappe-modellen”
fortsætter, er det ikke matriklen, der
definerer, hvornår der startes på
trappen, men en ejer eller en ejerkreds
af kraftvarmeværker, og et eksempel kunne være en virksomhed, som
f.eks. har flere forskellige lokationer
og har kraftvarme og gaskedler, men
samlet kun skal starte en gang på
trappen.
Vi ser ligeledes, at vi skal have lavet en
case, hvor gas og el supplerer hinanden til gavn for begge systemer og
ikke mindst for kunden. Det betyder,
at vi kører varmepumpe, hvor el-prisen er lav, men på de tidspunkter,
hvor el-prisen peaker, anvender vi gas.
Vi ved, der er visse el-/gashandlere er
på vej med et sådant produkt, hvor de
vil give en fast varmepris, mod at det
er dem, der vælger, hvornår man skal
køre på hhv. gas eller el.
Der ligger mange muligheder og gevinster ved dette samspil, at det skal
prioriteres højt.
Et eksempel kunne her være hvis
gartnere i Odense-området blev
tilbudt en fast varmepris, hvor det er
fjernvarmen og gasselskabet, der går

Konkret drejer det sig om produkterne FCR (tidligere benævnt primær
reserve) og aFRR (tidligere benævnt
sekundær reserve).
FCR-produktet indebærer, at anlægget skal rette produktionen ind efter
el-nettets frekvens. Indkøbet af FCR
finder sted hver eftermiddag i en
auktion, hvor man kan stille anlæg til
rådighed i 4-timers blokke. Afregning
sker til marginalpris – dvs. alle får
samme betaling for at stå til rådighed,
nemlig prisen for det dyreste anlæg,
som er blevet accepteret i auktionen.
Det samlede behov for FCR i Vestdanmark lyder på 21 MW, hvoraf 10 MW
har været leveret fra Norge igennem
de sidste fem år. Rådighedsbetalingen
for denne ydelse er vokset støt over
de senere år. Ved årsskiftet fordobles
den indenlandske efterspørgsel, og
det vil formentlig gøre produktet endnu mere attraktivt for danske værker.
Via samme Skagerrak 4 – aftale har
Norge også leveret hele det vestdanske behov for aFRR gennem de seneste fem år. Ved årsskiftet vil Energinet
gå over til at købe 100 MW aFRR hos
vestdanske aktører og anlæg.
Det er en ydelse, som både elproduktionsanlæg og elkedler kan bidrage
med. Indkøbet sker ved månedsudbud, og pga. de omskiftelige forhold,
som kan gøre sig gældende indenfor
en måned, forventes udbuddet relativt
begrænset.
Der er derfor god grund til at følge
med i priserne for nye leverandører, og
foreningen vil løbende sørge for orientering af vores medlemmer gennem
Kraftvarme Nyt.
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På vej mod en grøn fremtid
Ribe Fjernvarmes historie viser med al tydelighed vilje til forandring
og tilpasning
Driftsleder Richard Boisen er en travl
mand, da vi møder ham på anlægget.
Netop nu er man i fuld gang med at
installere to stk. nye varmepumper for
at skabe yderligere effektivitet.
Dækningsgraden i forhold til befolkningen i Ribe er tæt på 95 procent
dags dato og der produceres i dag
80.000 MWh på primært biomasse
om året, så den grønne omstilling er
foretaget.
Men det stopper ikke her ifølge driftslederen.
- Efter min mening handler det om,
at vi hele tiden optimerer mod billigst

mulige brændsel til gavn for forbrugerne, siger driftsleder Richard Boisen.

Historisk tilbageblik

Ribe Fjernvarme blev startet i 1950 på
Sct. Nicolaigade 23, som et oliefyret
varmeværk, der senere blev ombygget til at fyre med heavy fuel.
I 1986 blev der installeret tre kombinerede olie/naturgaskedler.
Værket på Mosevej 100 er opført i
1970´erne som oliefyret og senere udbygget med kulfyring som kommunalt
varmeværk.
I 1996 blev kulfyringen nedlagt og
værket overgik til kraftvarme med 2
Jenbacher biogasmotoer og 3 Wärtsilä naturgasmotorer.
Ribe Fjernvarme Amba fusionerede
med Ribe Kommunale værk, Ribe
Boligforening og Ribelund i 1997, således at hele Ribe by kom under Ribe
Fjernvarme Amba.

De oprindelige Wärtsilä motorer blev
udskiftet til Jenbacher motorer i 2008.
Ribe Fjernvarme forsyningsområde
er løbende udvidet, når der bliver udstykket nye boligområder. Den største
udvidelse kom dog i 2011 da Tange
kvarteret blev konverteret til fjernvarme fra naturgas.
Denne udvidelse gav Ribe Fjernvarme
mulighed for at indføre et nyt brændsel og det blev besluttet at Kraftvarmeværket på Mosevej skulle udvides
med en biomassekedel og en elkedel.
Ribe Fjernvarme aftager også overskudsvarme fra Dansk Træemballage.

Fremtiden ser lys og grøn ud

Ribe Fjernvarme har i perioden 20042018 modtaget årligt mellem 6-12
mio. kr i grundbeløbsbetaling for at
stå til rådighed for el-markedet, hvilket
har været en af årsagerne til faldet i
varmeprisen i samme periode.

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.

FAKTA
Brændselsinputet: 60 procent
flis, 10 procent overskudsvarme, 10 procent elkedel og 20
procent gas (mere og mere
grøn gas).
Der produceres ca. 80.000
MWh varme om året og
18.000MWh el.
Fra kl. 0700-20.00 er der fuld
træk på varmeforsyningen.
Fliskedlen producerer ca. 6,5
MW.
i dag forsynes hele Ribe by
med ca. 6000 indbyggere med
varme.
Der kommer i gns. ca. 20-30
nye kunder på anlægget om
året.

Ribe Fjernvarme er netop ved at installere to stk. nye varmepumper for at øge effektiviteten på kraftvarmeanlægget. (Foto: Kris Vetter)
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Netop nu installeres 2 nye
varmepumper, for at forbedre
effektiviteten på kraftvarmeanlægget, hvorved virkningsgraden forbedres fra 95 procent
- 105 procent.

Læs mere på

www.natureenergy.dk
KRAFT VARME
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“Olie er ikke
bare olie.
Det er en
videnskab”
Vi ønsker en stor fleksibilitet i de brændsler/råvarer vi anvender, så vi altid sikrer billigst mulig produktion til gavn for værket
og ikke mindst forbrugerne, siger driftsleder Richard Boisen Ribe Fjernvarme. (Foto: Kris Vetter)

- Vi har konstant fokus på optimering
af den løbende drift, så vi dagligt
kontrollerer priser og muligheder for
skift af brændsel, således vi hele tiden
kører med lavest mulige omkostninger, siger driftsleder Richard Boisen.
Der er stigning i tilflyttere til Ribe og

dette kombineret med at der fortsat
er huse i naboområdet Tange og
Øster Vedsted (ca. 500 husstande)
og industri, som ikke er omfattet af
tilslutning gør, at der til stadighed kan
tilkobles flere husstande/forbrugere på
og dermed kan man udbygge produktionskapaciteten og skabe en mere
rationel og effektiv varmeproduktion til
gavn for fremtiden.
- Samtidig med effektivitetsforbedringerne på anlægget arbejder vi hele
tiden på, at få nye husstande tilkoblet
for dermed at øge effektiviteten og
skabe en rationel drift, siger driftslederen.

Med dette in mente kan anlægget stadig indplaceres i den gode tredjedel
af de danske fjernvarmeanlæg (man
ligger nr. 109 ud af 399 fjernvarmeværker på landsplan).
Samtidig er der hensat et beløb til
fremtidige investeringer på endnu
mere grøn profil og forbedringer i form
af ledningsrenovering.
-Store elvarmepumper skal efter min
mening anvendes som grundlast, da
der udelukkende er økonomi i dem,
hvis de kører stort set hele tiden, altså
som grundlast. Derfor skal der være
anden varmeproduktion om vinteren,
konkluderer driftslederen.

Ribe Fjernvarme skal for at imødekomme Varmeforsyningsloven budgettere med et resultat på 0 kr.

Vi hjælper jer med udbud

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 rådgivning, 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.
59851

I 2018 gav faldet i grundbeløbet en
negativ afvigelse og det til trods kom
værket ud med sorte tal på bundlinien.
Samarbejdet med Ribe Biogas ophørte primo juni 2018 og dette kombineret med at man henover sommeren
og det tidlige efterår erstattede biogas
med flis og produktion på el-kedel
medførte en markant lavere produktionspris og dermed kunne det manglende grundbeløb opvejes.

Richard Sloth Bengtsen, driftsleder Energi Vegger

Læs casen her ok.dk/energivegger.

DFP hjælper fjernvarmeselskaberne igennem alle faser i en udbudsrunde,
bl.a. efter:
• Forsyningsvirksomhedsdirektivet
Træk på os, når
• Udbudsloven
I har brug for det
• Tilbudsloven
• Elektroniske udbud
Sådan sikres I konkurrencedygtige priser. Vil du vide mere, så kontakt os på tlf. 76 30 80 00.

dfp.dk
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Nye grundbeløbsinitiativer
på vej til værkerne
Alle Folketingets partier indgik
den 29. juni 2018 en ny energiaftale
Parterne bag energiaftalen er enige om, at der er behov
for en hjælpende hånd til grundbeløbsværkerne og deres
varmekunder for at håndtere grundbeløbets ophør.
I energiaftalen er der derfor afsat midler til fire hjælpende
initiativer.
Grundbeløbet blev i 2004 indført som en produktionsuafhængig støtte til decentrale affalds- og naturgasbaserede
kraftvarmeværker.
Grundbeløbsstøtten har været inddelt i to, henholdsvis
grundbeløb 1 og grundbeløb 2.
På grund af EU’s nye statsstøtteregler kan grundbeløbsstøtten ikke forlænges.
Hovedparten af grundbeløb 1 ophørte med udgangen af
2018, mens grundbeløb 2 ophører med udgangen af 2019.

Det er værkernes egen opgave at foretage den nødvendige omstilling til en tid uden grundbeløb, og mange er rigtig
godt på vej. Men der er stor forskel på værkerne og stor
spredning på støttens størrelse.
En række af særligt de mindste grundbeløbsværker og
deres varmekunder står som bekendt med betydelige
udfordringer som følge af grundbeløbets ophør.

De fire grundbeløbsinitiativer

Energiaftalens fire initiativer har til formål at hjælpe med
at imødegå nogle af konsekvenserne ved grundbeløbets
ophør. Initiativerne er målrettet både fjernvarmeværker,
varmekunder og kommuner.
De fire initiativer som beskrives nærmere nedenfor, er:
• Udvidet rådgivning af værkerne og nødstedte varmekunder. I alt 26 mio. kr. i 2019-2023.
• Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper, biomasse• kedler og solvarmeanlæg. I alt 111,4 mio. kr. i 2019-2021.
• Pulje til håndtering af strandede omkostninger. I alt 294
mio. kr. i 2019-2023.
• Økonomisk støtte til individuelle løsninger. I alt 70 mio. kr.
i 2019-2023.

Udvidet rådgivning af værkerne og nødstedte
varmekunder

Rådgivningsindsatsen er en udvidelse af den eksisterende
indsats; rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbs-

• Akkrediteret emissionsmåling på
biomasse-, gas- og oliefyrede anlæg
• Bestemmelse af virkningsgrad på
kedler og motorer
• Analyse af naturgas og biogas
• Kvantificering af metantab
• CO2-verifikation

- Rådgivning til de hårdest ramte grundbeløbsværker (8,2 mio. kr. samlet i perioden 2017-2019)

Dansk Gasteknisk Center
Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm
Tlf.: 2016 9600 • www.dgc.dk
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I 2017 blev der udmøntet to initiativer, som skulle
hjælpe værkerne med at imødegå konsekvenserne
af grundbeløbets ophør:
- Etableringsstøtte til varmepumper på grundbeløbsværker uden for kvotesektoren (51,3 mio. kr.
samlet i perioden 2017-2018).

• Screening for metanlækager
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Rådgivningsindsatsen yder forsat rådgivning til
grundbeløbsværkerne og vil forsætte til udgangen
af 2019. Etableringsstøtten til varmepumper stoppede som planlagt med udgangen af 2018. Alle
midlerne i ordningen blev brugt i perioden. Parterne bag energiaftalen fra 2018 afsatte yderligere i alt
540 mio. kr. til håndtering af grundbeløbets ophør,
som udmøntes i fire initiativer.

Energistyrelsen har igangsat en række initiativer for at komme grundbeløbsværkerne og deres kunder til undsætning i
den omstilling, der er nødvendig
værker, men med et øget fokus på både rådgivningen af
værkerne og deres varmekunder.
Det indebærer, at rådgivningen i højere grad vil bistå værkerne med at implementere besparelsespotentialer.
Nogle grundbeløbsværker ønsker at undersøge en hel eller
delvis lukning (nedlæggelse) af den kollektive varmeforsyning. I den forbindelse kan den udvidede rådgivning bistå
værkerne med at afdække alternative investeringsmuligheder.
Beslutter værket at lukke, kan rådgivningen hjælpe værkerne med at gennemføre en kontrolleret lukning. Sideløbende kan varmekunderne modtage rådgivning, bl.a. gennem
information om alternative varmeløsninger.

Ved nær tilknytning forstås f.eks.:
Et kollektivt varmeforsyningsanlæg der distribuerer opvarmet vand eller damp fra et grundbeløbsværk, der
også nedlægges i relation til grundbeløbets ophør, eller et
kollektivt varmeforsyningsanlæg der producerer opvarmet
vand eller damp, som distribueres til en slutkunde af enten
et grundbeløbsværk eller et fremføringsanlæg med nær
tilknytning til et grundbeløbsværk, der også nedlægges i
relation til grundbeløbets ophør.
Kilde: Energistyrelsen

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

Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper,
biomassekedler og solvarmeanlæg

Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper, biomassekedler og solvarmeanlæg forventes på sigt at give værkerne
og dermed varmekunderne mulighed for at imødegå dele
af de forventede prisstigninger ved grundbeløbets ophør.
Således yder puljen samlet etableringsstøtte for op mod
111,4 mio. kr. i perioden 2020-2021. De nærmere detaljer
for etableringsstøtten er under udarbejdelse og uddybende
information vil derfor følge senere.

Pulje til håndtering
af strandede omkostninger

På trods af rådgivning og de øvrige grundbeløbsinitiativer
ventes der at være en gruppe grundbeløbsværker, der ikke
kan opnå en konkurrencedygtig varmepris efter grundbeløbets ophør, og som derfor ønsker en lukning.
Puljen til håndtering af strandede omkostninger skal være
med til at understøtte, at strandede omkostninger, som
følge af lukning af et grundbeløbsværk grundet grundbeløbets ophør, ikke i deres fulde omfang falder tilbage på
kommunen og i sidste ende kommunens borgere.
Strandede omkostninger betragtes under denne indsats
som restgælden på et grundbeløbsværks anlægslån, efter
grundbeløbsværket er lukket. Der kan dog også være tale
om strandede omkostninger, som kommunen kan søge
tilskud til, hvis et kollektivt varmeforsyningsanlæg med nær
tilknytning til et grundbeløbsværk nedlægges.

360 grader
Og kompasset rettet mod bedre energi
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.

+45 7010 0234 | verdo.com/energy
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Forventningerne blev
til fulde indfriet
Årets Energipolitisk Åbningsdebat med titlen Klima- og Energifremtider satte
verdensmål, teknologier og ikke mindst ressourcer til debat
Klima og energipolitiske
overskrifter

Det officielle program startede onsdag
efter en varm velkomst ved formand
for Foreningen Danske Kraftvarmeværker Tage Meltofte.
- Dejligt så mange bakker op om
Energipolitisk Åbningsdebat, nu for 19.
gang, hvorfor vi næste år kan fejre 20
års jubilæum, så der er virkelig også
noget at se frem til.
Vi har i år fuldt udsolgt på deltagere
og jeg er sikker på, at vi får nogle
gode dage med klima og energi i højsædet, sagde Tage Meltofte.
Andreas Steenberg var vært ved dagene i Fællessalen og bød på Folketingets vegne velkommen.

Store udfordringer, mod og
fremsyn

Konferenceleder Mads Graves,
TEKNIQ Arbejdsgiverne, bød velkommen til det officielle program for alle
deltagerne.

Tage Meltofte
10
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- Energi og klima er på dagsordenen
ingen tvivl om dette. Og der er en
folkebevægelse for grøn energi, så nu
handler det om ”what to do” og udvise
handling og mod, sagde moderator
Steen Gade i sit oplæg til Energiudvalget med formand Ida Auken (S) i
spidsen.
- 15 procent af befolkningen er i princippet klar til at modsætte sig lovgivningen for at få grøn omstilling lige nu.
Aldrig har der været en sådan folkelig
opbakning og dermed pres på os politikere om at levere den omstilling, der
skal til for at stoppe CO2 udledningen,
sagde hun i sin indledning.
- Fra Venstres side synes vi det er ærgerligt, at man allerede før valget var
enige om fælles mål, og nu taler man
som om, vi skal starte forfra, sagde
medlem af Energiudvalget (og tidligere
formand) Thomas Danielsen (V).
- Når det er sagt, er vi selvfølgelig med på de klimamål, som nu er

Andreas Steensberg
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udstukket, men det må ikke ske på
bekostning af erhvervsudvikling og
vækst, det er meget vigtigt for Venstre, understregede han.
Herefter kunne nyvalgte fra regeringspartiet Anne Paulin S udtrykke sine
holdninger til energiforhandlingerne.
- Socialdemokratiet ønsker en klimalov inden jul og håber på alle partierne
vil deltage i de forhandlinger der allerede er i gang med ildhu og optimisme, således vi får en aftale til gavn for
klimaet og energisektoren, sagde hun.

Visioner om verdensmål

Moderator Martin Lidegaard (RV) kunne med overskriften lægge op til en
drøftelse af hvordan vi får en intelligent
og bæredygtig økonomisk vækstfremtid.
- Sporene er lagt i øvrigt af den tidligere regering, sagde en humørfyldt Lars
Christian Lilleholt (V) med et smil.

Der herskede en positiv og til tider genmytlig gemytlig stemning mellem de tre paneldeltagere. Fra venstre: Martin Lidegaard (R), Lars Chr. Lilleholt (V) og Poul Erik Morthorst.
overfor især set med øjne orienteret
mod CO2 reduktion.
Så jeg er ikke forskrækket over udmeldingen om 70 procent reduktion
fra regeringens side, men det er vigtigt
for mig, at sige, at det kommer til at
koste samfundsøkonomisk, hvis dette
skal indfries.
Og det må ikke gå udover vores konkurrenceevne i Danmark, hvis Venstre
skal bakke op, fastslog han.

ge konsekvenser ind løbende, så vi
holder hinanden fast på det endelige
mål, konkluderede han.

- Jeg håber dog på en bred aftale om
den klimalov der skal indgås. Vi har
viljen til at gennemføre de mål, vi sætter os og som måske er det vigtigste
punkt hvor vi adskiller os fra de andre
lande, sagde han.

Overliggeren var sat højt til næste indlægsholder Poul Erik Morthorst, DTU
og medlem af Klimarådet.
- Paris aftalen sætter jo rammerne
for klimapolitikken, sagde Poul Erik
Morthorst indledende.

- Vi er enige om at vi skal have en
fælles bredt forankret aftale, sagde
Martin Lidegaard og Lars Christian
Lilleholt samstemmende.

Hvad kræver det at nå i mål
med 70 procent reduktionsmål
i 2030?

- Det er en vigtig dagsorden, vi står

- Vi kan ikke lave en fuldstændig plan
mod 2030, men sætte delmål og læg-

For at anskueliggøre vigtigheden af
handling nu kunne professoren for-

Steen Gade, moderator

Ida Auken

Thomas Danielsen

tælle, at temperaturen på verdensplan
over de sidste 100 år er steget med 1
grad, men lige nu stiger den med 0,2
grader per årti.
Dvs. vi når det 1,5 grader niveau som
alle taler om allerede om 12-34 år fra
nu af.
Det vil med andre ord sige, at indgåede forpligtelser kun dækker under 1/3
del af de nødvendige reduktioner for
at opfylde 1,5 graders kravet/målet.
Tankevækkende er også, at de 18
mest varme år har fundet sted i dette
århundrede.
- Danmarks 70 procent reduktionsmål
opfylder Paris aftalen, så Danmark
tager i princippet en fair-andel af ansvaret, hvorimod EUs indmelding for
nuværende ikke slår til, sagde han.

Anna Paulin
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resten af Europa, hvor levestandarden
ikke er så høj.
Hvis 40 mio. skal købe elbil over de
næste 10 år, skal vi ændre holdningen, så folk får positive oplevelser, det
er et afgørende spørgsmål, siger han.
I Danmark har vi en energisektor i
verdensklasse, men vi skal have alle
med også de ”bagerste”.

Sammenhængende
energisystemer er samfundsøkonomisk bedst

Lars Goldschmidt bestyrelsesformand
i Bornholms Energi & Forsyning og
Horsens Fjernvarme talte i sit indlæg
kraftigt for store sammenhængende
energisystemer.
Martin Lidegaard

Lars Chr. Lilleholt

Groft konkluderet kan man sige vi har
”mistet” et årti, men vi står dog ,markant bedre rustet overfor kommende
reduktionsmuligheder.

- Derfor har producenterne travlt, da
der skal etableres ladestationer og
nye fabrikker til produktion af el-biler
med videre, sagde han.

Dansk energi i verdensklasse

Som bekendt er der sammensat en ny
EU-kommission med Von der Leyen i
spidsen, som allerede er trådt i karakter med positive udmeldinger.

Susanne Juhl kunne byde velkommen
som moderator for en session med titlen: ”En energisektor i verdensklasse”.
Kristian Ruby generalsekretær i Eurelectric kunne oplyse tilhørerne om,
at der allerede er sket utrolig meget,
men også at der er lavet mange nye
regulativer og regler som kan have en
tendens til, at bekymre branchen, da
for mange regler, kan være en showstopper for udvikling.
- Hvis forventningen mod 2030 er 3040 mio. elbiler i EU, er der stadig langt
at gå, sagde han.

- Ingen tvivl om, at teknologierne
konkurrerer om markedet. En vigtig
konkurrence for at vi kan få de bedste
løsninger til markedet, pointerede han.
Han sagde også, at vi er tvungen til
at forholde os til mange nye ting som
cyberkriminalitet, mere digitalisering
mm.
- Vi skal have befolkningerne med i

Faktisk energiforbrug på 744 PJ fordelt på brændsler - 2017
Faktisk energiforbrug
på 744 PJ fordelt på brændsler - 2017
Andet

9

Biogas

11

Aﬀald Bionedbrydeligt

20

Biomasse importeret

56

Biomasse Dansk
53

Sol

5

Nettoimport el

16

Aﬀald, ikke-bionedbrydeligt

18

Kul og koks

65

Naturgas
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Fjernvarmenettet kan blive rygraden
i et energisystem med mangfoldige
geografisk spredte og stærkt flukturerende energikilder.
Det forudsætter tidstro måling og
styring af energiproduktion, forbrug
og lagring.
Og investeringer i lagre, netforbindelser, målere og styringssystemer.

Fleksibilitet i forsyningen

116

0

- Jeg mener fjernvarmebranchen er
et af de tre vigtigste ben i fremtiden
energiforsyning, sagde han.

- Det enkelte værk kan optimere indenfor egne rammer og i samspil med
de omkringliggende værker. Ligesom
regionalt og nationalt samarbejde
forudsætter offentlig planlægning og
investeringspositiv regulering, sagde
han.

86

Vind

- Fjernvarme systemet kan udnytte
lunkent vand, en absolut fordel og afgørende for fremtidens energisystem,
sagde han.
Efter hans mening skal kommunerne
have energiplanlægningen tilbage,
så vi får sammenhængningskraften
tilbage. Samspil og ikke midst planlægning er alfa omega for udviklingen
i fremtiden.
- Regulering lige nu skaber marked og
en nødvendighed, men vi skal også
effektivisere samtidig med at vi investerer ”grønt”, fastslog han.
Derfor skal kreativiteten i branchen og
udveksling af know-how udnyttes til
fælles gavn.

150

2019

200

250

300

Anders Plejdrup, Foreningen af
Slutbrugere af Energi (FSE) ønskede

Susanne Juhl (tv) moderator for ”En energisektor i verdensklasse”, Kristian Ruby - generalsekretær Eurelectric, Lars Goldschmidt - bestyrelsesformand Bornholms Energi, Anders Plejdrup - FSE og Finn Lauritzen - dir. Lauritzen Consulting
og opfordrede til at man satser på
fleksibilitet i forsyningen/lavspændingsnettet.
- Forbruget vil svinge, som aldrig før
og hvis vi ikke tager det alvorligt, kan
vi ikke overholde forsyningssikkerheden, sagde han.
Det kræver hurtig omstilling fra
elproducenterne måske fjernstyring
af elproduktion (smartgrid), så elektronikken er til rådighed, når behovet
stiger/ændrer sig.
På 15 år har Energinet lykkedes med
at få højspændingsnettet gjort fleksibelt.

Vi kan nå målet

Finn Lauritzen direktør i Lauritzen
Consulting tror, vi kan nå 70 procent
reduktionsmålet, men det betyder vi
skal bruge af råderummet.
- Vi skal dog huske, at vi ikke må slå
erhvervslivet ihjel, den sunde fornuft
skal drive udviklingen, sagde han.
I efterfølgende spørgerunde udfordrede Susanne Juhl salen med spørgsmålene:
- Skal vi fastholde effektiviseringskrav?
- Hvad med investeringslysten, og
hvor skal snittet mellem plan og marked ligge?

Spørgsmål/kommentarer fra
salen

Lars Goldschmidt: Tror vi på markedet
eller tror vi ikke på markedet?
Varmepumper er ikke hensigtsmæssi-

ge på parcelhus niveau. Derfor tror jeg
ikke borgerne skal kunne vælge frit ud
fra en markedsmæssig betragtning.
Kommunerne skal ind over planlægningen for at sikre optimale og effektive løsninger til gavn for samfundet.
Det bliver stadig sværere at være lille
fjernvarmeselskab, så vi skal facilitetere de små værker, så de fortsat er
her også for det folkelige engagement
(ejerskabet giver følelse af tilknytning).

ikke have samme kompetencer som
i de store selskaber. Jeg tror derfor,
det skal være større enheder for at de
nødvendige kompetencer er tilstede
og for at styrke effektiviteten og rationaliseringsgevinsterne kan høstes.

Digitalisering og effektivisering

Thea Larsen direktør for EUDP fulgte
de tidligere indlægsholdere op som
moderator for de næste tre indlægsholdere, stadig med temaet ”Energi og
klimaløsninger i verdensklasse” set fra
virksomhedsbetragtning.

Øvrige kommentar: En selvstændig
lille bestyrelse kan af gode grunde

VORES BIDRAG
Mål om 100 pct.
CO2-neutral fjernvarme i 2030:
Reduktion på 2,75 mio. tons CO2

11%

af udfordringen

Mål om at understøtte grønne
omstilling af andre energisystemer:
Reduktion på 6,65 mio.
tons CO2 v. omstilling af el
produktion i samproduktion
med varme
Reduktion på 2 mio. tons
CO2 v. omstilling af 500.000
boliger med individuel
naturgas- og olieopvarmning til CO2–neutral
opvarmning

Samlet set kan vi
hjælpe regeringen
med

45%

26%

af udfordringen

af udfordringen

8%

af udfordringen

Potentialet er enormt - 70 procent målsætning
Reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70 procent ift. niveauet i 1990
1990: 75 mio. tons CO2 - 2017: 48,5 mio. tons CO2 - 2030: 23 mio. tons CO2
Dvs. udfordringen er en reduktion på 25,5 mio. tons CO2
KRAFT VARME
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Henrik Dalsgaard, COWI A/S kunne i
sit indlæg om digitalisering og effektivisering konkludere, at
fjernvarmen spiller en væsentlig rolle i
fremtidens energiforsyning.

• Stor klimaeffekt – omstil varmesektoren så hurtigt som muligt.
• Elektrificering - sektorkobling.
• Støvsug for overskudsvarme og
integrer industri.

- Varmesektoren har været koblet til
elsektoren og fremover vil varmesektoren optage el fremfor at frigive el til
markedet, det er en ny situation og
ændring af markedet, sagde han.

Målet må være at vi i 2030 har et
integreret system, et fleksibelt system
som er digitaliseret, optimeret og i
balance.

Han mener også at varmepumper
i stigende grad vil anvende el som
drivmiddel.
Sikkerhed for fremtiden og sine investeringer, betyder man kan nøjes med
mindre afkast, så det er samfundsøkonomisk at foretrække.

Mads Warming Global Director Danfoss A/S kom i sit indlæg ind på samspillet mellem føde, vand og energi.

- Digitale og dynamiske processer
skal ind i sektoren, så vi kan styre
efter behov og forbrug og således
kunderne motiveres til at ændre holdning til deres forbrug og anvendelse af
varme og el.
Ligesom overskudsvarme skal ind i
fjernvarmesektoren, det er det mest
optimale, sagde han.
Potentialet ligger under jorden i byerne
Fjernvarmesystemet, forsyner i dag 64
procent af alle husstande i Danmark.
61 procent af fjernvarme er baseret på
vedvarende energi og udgør knap 18
procent af Danmarks energiforbrug.
Fjernvarmen for et standard hus varierer i dag fra 6-23.000 kr./år.
Varmesektoren kan spille en central
rolle i at nå målet om en CO2-reduktion på 70 procent.

Føde - vand - energi

- Fødevaresektoren anvender masser
af energi, men også vand til køling,
hvorfor vandforsyningen er belastet
hårdt.
Vi skal derfor gå fra at kun 20 procent
af vandet bliver renset op til genanvendelse og op til 50 procent, det må
være et mål, sagde han.
Spildevand koster megen energi og er
dermed en stor klimabelaster!
Han plæderede også for sektorkobling
og sammenbinding af energiformer
som et must i fremtiden.

Bæredygtige teknologier og
løsninger

Kim Grøn Knudsen vicepresident
Haldor Topsøe kunne i sit indlæg fortælle, hvorfor energilagring er oplagt i
fremtiden.
- Prisen på batterier er stærkt faldende, hvorfor energilagring her vil være
oplagt, sagde han, ligesom han også
er enig i at sektorkobling er vigtigt.

Kommentarer fra salen

Thea Larsen spurgte forsamlingen,
hvad der er det vigtigste element for,
at udlandet gør, som vi gør i Danmark.
Hvis ikke der er return of investment,
sker der ingenting. Det vi har behov
for, er lokale anlæg i de lande vi vil
operere i, så vi kan vise hvad der fungerer og hvor godt det fungerer.
Bedre rammebetingelser i Danmark,
men også i udlandet. Vi er gode til det
i Danmark og det kan andre lære af.
Ligesom udlandet kan lære af vores
erfaringer med opsamling af spildvarme.
Kim Behnke: Jeg er af den holdning at
vi skal have bedre kvalificering af både
marked og rammebetingelser.

Klimaneutrale brændsler,
fødevarer og transport

Formand for Foreningen Biogasbranchen Henrik Høegh var moderator for
spændende indlæg om markedets
muligheder for grøn omstilling.
Direktør Ole Hvelplund Nature Energy
lagde ud med et indlæg om biogas og
landtransport.
Møg fra én ko = 25.000 km i bil. Biogas kan noget andre energikilder ikke
kan.
- Vi samler biomassen op og putter
dem i biogasanlægget og samfundet
får CO2 neutral vedvarende og grøn
energi, samtidig med at landbruget
og andre kan komme af med deres
affaldsstoffer på en sikker og bære-

Energi Fyn er din strategiske
partner på både el og gas

Vidste du, at vi
kan hjælpe med at
varetage energispareforpligtelserne i din
forsyning?

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

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.

Ud over en skræddersyet løsning tilpasset jeres profil,

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder.

Fra venstre Thea Larsen - direktør og formand for EUDP, Henrik Dalsgaard - VP District Heating COWI A/S, Mads Warming
- Global Director Danfoss A/S og Kim Grøn Knudsen - Executive Vice President Haldor Topsøe A/S
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Også slagterisektoren mærker presset fra
forbrugerne

Bæredygtigt og integreret energisystem 2030

Direktør ved Danish Crown Nicolaj Nørgaard kunne konstatere, at man naturligvis mærker de nye forbrugerstrømninger i retning af, at holdningen til at spise kød ændres i
disse år.

Renewable
energy resources

Co-generation

- Vi mærker et fald i kødforbruget i Danmark, Norden
og Europa, som en naturlig udvikling i hele debatten om
klimaet, sagde han.

Distributed energy
resources

Smart energy
System control

H2 vehicle
Electric vehicle

Surplus heat

Karsten Kudsk - 1. viceborgmester
(DF) Nyborg Kommune

Klimaforskere over hele verden peger på kød, som en af
de helt store udfordringer for vores jord, for klimaet og for
levevilkårene for de kommende generationer.
Det er en fundamental udfordring for alle kødproducenter,
som vi har et stort medansvar for at løse. Vi kan ikke blive
ved med at spise og producere kød, som vi gør nu.
- Vi skal begynde at gøre tingene anderledes, og vi har
lovet at gå forrest både når det gælder om at finde bæredygtige løsninger til at producere kød grønnere og mere
bæredygtigt, sagde han.

dygtig måde, det er en win-win for alle
parter, sagde han.

investorer og virksomheder der ønsker
klimapartnerskaber, sagde han.

kommer til omstilling til grøn transport,
sagde han.

- Derfor skal vi også have biogassen
ind som drivmiddel især til den tunge
del af transporten, hvor vi kan sikre
en CO2 neutral transportsektor, uden
udslip af miljøfarlige stoffer og med
mindre støj.

SAS er en del af EU´s kvotehandelssystem.

- Derfor skal politikerne som minimum
sidestille biogas med diesel ud fra
en afgiftsbetragtning, alt andet er jo
tåbeligt, sagde han.

I alt 40 mio. km på de danske
veje det forpligter

Arlas nye strategi dækker hele værdikæden fra ko til køkkenbord og
adresserer områderne klima, luft, vand
og natur.
Arla Foods og virksomhedens 10.300
andelshavere i 7 lande lancerer deres
hidtil mest ambitiøse mål for at fremskynde omstillingen til bæredygtig
mejeriproduktion med øget fokus på
gårdene.

Det betyder ikke, at Danish Crown kommer til at producere
mindre kød.
For vi bliver flere mennesker i verden.
I 2050 er der 10 milliarder munde at mætte. Men vi vil tilbyde dem et bæredygtigt alternativ, så man med god samvittighed kan spise kød i ansvarlige mængder.
For at lykkes skal alle led bidrage til at gøre tingene på en
ny måde; forbrugerne, detailkæderne, fødevareproducenterne og landmænd.

Hovedmålet er at reducere udledningen af drivhusgas med 30 procent pr.
kilo mælk i løbet af det næste årti og
arbejde hen imod netto-nuludledning
inden 2050.
Arla udfører klimatjek på andelshavernes gårde, allerede nu er 5000 gårde
tjekket.

Head of sustainability hos Mærsk, John Kornerup lagde ud
med at konkludere, at Mærsk slår hele Danmarks energiforbrug med mange mil.

Lars Wigelstorp direktør for public affairs i SAS fortalte at luftfartsselskabet
nu har sat en ambitiøs målsætning om
25 procent CO2 reduktion i 2050.
- Vi investerer i 80 nye fly svarende til
75 mia. svenske kroner, men mangler

- Flyet er et nødvendigt transportmiddel, hvorfor vi skal have ”grønne”
drivmidler ind i sektoren, sagde han.

Logistik direktør Bo Svane Arla kunne
som en af Danmarks største transportvirksomheder kun anerkende tidligere indlægsholderes udsagn om at
den tunge transport skal gøres grøn.
- Vi kender om nogen trafik-udfordringerne ved at køre i land og by.
Derfor er vi også meget interesseret
i, at være handlingsorienteret når det

Større end Danmark målt på energiforbrug

- Når det er sagt er vi meget bevidste om, at skibsfarten
står over for en fuldstændig forandring med den energi der
driver skibene frem i fremtiden, sagde han.
90 procent af den globale handel foregår ad søvejen.
Uden international skibsfart ville den moderne verden ikke
være i stand til at udveksle varer på et niveau, der skaber
økonomiske muligheder for den voksende verdensbefolkning.
Det er dog stadig en global udfordring at øge vækst og
handel og samtidig mindske virkningerne af klimaforandringer. Mens skibsfarten ofte er den mest effektive måde at
flytte varer over lange afstande på, skal industrien øge sin
indsats for at forurene mindre.
Henrik Høegh spurgte afslutningsvis salen om en Klimaftale er en god ide?

Inspektion
af akkumuleringstanke
Få det nu gjort - inden det er for sent
Vi udfører inspektion af akkumuleringstanke:
Kontrol af bakteriologiske tæringer.
Kontrol af installationer.
Eventuelt sugning af bundslam.
Samt efterfølgende rapport over tankens tilstand,
inklusive still billeder og digitale optagelser.
Tankinspektionen er baseret på know-how og erfaringer siden 1997.

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

Årets
Gaskonference

2019

14. november
Hotel Scandic Sydhavnen
København

Gassens rolle i et
intelligent energisamfund

Ole Hvelplund Nature Energy: Vi vil gerne være med, så vi
får kulbrinterne rundt, der hvor det giver mest mening.
Henrik Høgh - formand Foreningen
Biogasbranchen
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Lars Wigelstorp Andersen - direktør
Public Affairs SAS

Karsten Kudsk 1. viceborgmester DF: Nettet er ikke klar til
eldrift på busser og anden tungere transport. I har et sortiment. Hvorfor er håndværker bilen ikke mere udbredt?

Program og tilmelding på danskgasforening.dk
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Svar Ole Hvelplund: I dag bliver man
jo straffet for at køre på biogas pga afgifterne, de skal ligestilles med diesel,
ellers sker der jo ingenting.
Svar Mærsk: H&M har som de første
bestilt CO2 neutral transport, godt
nok i Sverige.

Fremme af biogasindsats og
planer…hvordan...?

Under paneldebatten med ovenstående overskrift kunne Thomas Danielsen
(V), Anne Paulin (S) og Søren Egge
Rasmussen (EL) drøfte holdningerne
til biogas.
- Vi skal skubbe på biogas som et
virkemiddel med mange positive
afledte virkemidler, sagde Anne Paulin
indledningsvis og fortsatte:
- Vi ønsker derudover tvungen iblanding af biobrændstof med 15 procent
mod 2030 i flybrændstoffet, sagde
hun.
- Med hensyn til biogas er Venstres
ønske at få produktionsprisen længere ned, men vi glæder os da over at
vi får mere og mere biogas på nettet,
det er vejen frem, sagde han.
- Biogassen har klare fordele på lager
og backup-siden med hensyn til forsyningssikkerhed.
Især til den tunge transport ser Venstre klare muligheder. Såsnart klimaloven er på plads skal vi have løst
afgiftsudfordringerne.
Vi er et biogasparti og vil kæmpe for

Der var ivrig spørgelyst fra salen ved Energipolitisk Åbningsdebat.
biogas støtten fremadrettet, men jeg
vil ikke udtale mig om støtteniveauet
fremadrettet, hvor vi ønsker at bruge
alle virkemidlerne både pisk og gulerod (støtte, tvungen iblanding mv.),
sagde han med et smil.
- Vi skal ikke have mest mulig biogasproduktion. Det er vi ikke interesseret
i, kun når det er spildevand og affald
fra rensningsanlæg. Biogassen er
baseret på al for stor animalsk produktion og samlet set er det alt for dyr
en energiproduktion, sagde Enhedslistens Søren Egge Rasmussen.
- Omstillingen af afgifterne til tung
transport er vi dog med på, men klimavenlig kødproduktion er ikke mulig
på den måde vi gør i dag, så det skal
ændres, fastslog han.

Varmesektoren - Verdensmål
og overskudsvarme

Udviklingschef hos Dansk Fjernvarme
Kim Behnke var moderator for Morten
H. Buchgreitz, Ørsted, borgmestrene Jakob Bjerregaard, Fredericia,
Thomas Andresen, Aabenraa samt
Anker Boye, formand for Fjernvarme
Fyn, Morten Juhl Lassen, formand
for Hedensted Fjernvarme og endelig
Rasmus Fauerholdt, direktør for Ingeniør Huse A/S på ovenstående titel.
Ørsted har med de sidste mange års
omlægning reduceret CO2 udledningen med 50 procent.
- Til hele diskussionen om træ som
bæredygtig biomasse, synes vi det
giver god mening at anvende træ/flis
istedet for kul.

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 naturgasmarkedet. Vores trading-afdeling kan derfor
tilbyde din virksomhed skræddersyet porteføljestyring, 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.

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

Bo Svane - logistikdirektør Arla Foods
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Morten H. Buchgreitz - Executive Vice
President, Ørsted

Jakob Bjerregaard - formand KL
Teknik&Miljø, borgmester Fredericia
Kommune

Thomas Andresen - borgmester
Aabenraa Kommune

Anker Boye - formand for Fjernvarme
Fyn

Morten Juhl Lassen - formand for
Hedensted Fjernvarme

Rasmus Fauerholdt - direktør Ingeniør
Huse A/S

- Man skal jo bare huske på, at genplante tilsvarende ny skov, så produktionen er bæredygtig, sagde han.

Kommunerne understøtter
verdensmålene

Senest har Apple dog meddelt
Aabenraa Kommune, at virksomheden
ikke vil fortsætte datacenterbyggeriet
på den 285 hektar store byggegrund
ved Kassø uden for Aabenraa.

men fra virksomhederne i lokalområdet. Afgifterne viste sig at være for store
da vi påtænkte dette for 10 år siden,
men nu er vi gået i gang, sagde han.

inden for alle bygningsområdets discipliner vel at mærke til en fornuftig pris.
Efter en tiltagende efterspørgsel på
Ingeniør Huses rådgivning og ekspertise inden for fjernvarme/fjernkølig og
efter en stor erfaring inden for disse
områder har man i efteråret 2016 valgt
at satse endnu mere på forretningsområder inden for fjernvarme/fjernkøling, vandforsyning og geoenergi,
så firmaet nu er opdelt i de forskellige
afdelinger.
Samtidig har man udvidet ejerkredsen, så de ledende medarbejdere
også her er medejere.

- Vi vil med 70 procent reduktionsmålet ikke gøre som vi plejer, med
dette mener jeg at vi vil gøre hvad der
er nødvendigt for at nå målet, men i
princippet ved vi ikke hvordan vi når
det endnu, sagde han.
Som John F Kennedy sagde: We
choose to go to the moon, not because it is easy, but because it is hard.

Derfor anvender Ørsted kun det træ,
som skovejeren ikke kan anvende og
man anvender også toppe og grene
og savsmuld, såkaldt affaldstræ.
- Fra 2020 vil al vores biomasse være
certificeret (ud fra bæredygtighedskriterier), fastslog han.
Ud fra en CO2 betragtning koster det
det samme om man kører træ fra
København til Aalborg, som hvis man
sejler fra eksempelvis USA.
- Vi vil gerne have et lovkrav omkring
bæredygtighed, så oprindelse og
type defineres, det ville være godt for
branchen, sagde han.

- Kommunerne har om nogen et stort
ansvar for at sikre klimaet for fremtiden, sagde borgmester og formand
for KL´s Teknik og Miljøudvalg Jakob
Bjerregaard.
- Nogen kommuner har mulighed for
at bruge flere ressourcer på verdensmålene end andre, men vi skal
huske på, at forsyningssikkerhed også
er et vigtigt element for kommunerne,
sagde Jakob.
Thomas Andresen borgmester i
Aabenraa Kommune var meget enig
med Jakob Bjerregaard i sine betragtninger og han kunne fortælle
om de kommende nye datacentre i
kommunen, som man imødeser med
spænding.

Anker Boye, formand for Fjernvarme
Fyn, kunne i sit indlæg fortælle om at
man har vedtaget CSR (Corporate social responsibility) mål, som skal sikre
fokus på verdensmålene.
- Hele 97 procent af varmeforbruget i
og omkring Odense dækkes af vores
fjernvarmeanlæg og vi er dermed
Danmarks tredje største fjernvarmeanlæg, sagde Anker Boye.
- Vi er tilfredse med at konkurrere på
markedsvilkår og føler det er med til
at holde fokus og sikre vi hele tiden
optimerer mod effektivitet og rationaliseringsfordele, sagde han.
Morten Juhl Lassen formand for
Hedensted Fjernvarme overtog talerstolen, hvor han kunne berette om et
lokalt fjernvarmeanlæg med fokus på
sammentænkning i et større og større
lokalområde.
- Vi arbejder tæt sammen med vores
naboværk i Løsning og sammen med
de lokale virksomheder for at opnå
synergier og rationaliseringsgevinster til gavn for såvel forbrugerne og
virksomhederne og vores egen drift,
sagde formanden.

- DAKA og Airliquide er nogle af de
Thomas Danielsen (V), Anne Paulin (S) og Søren Egge Rasmussen (EL) var enige store lokale virksomheder vi samarbejom, at biogassen bør spille en stor rolle som drivmiddel til den tunge transport
der med for at udnytte overskudsvar20
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- Vi vil være CO2 neutrale, hvorfor vi
hele tiden tænker grønt. Idag er vores
produktion 50 procent vedvarende
energiproduktion og 50 procent fossil
og vi har foretaget denne omlægning
selvom det ikke altid har været ud fra
en ren økonomisk rentabel betragtning, men fordi vi vil have en grøn
profil, sagde han.
- Vi forventer at kunne levere CO2
neutral varme allerede i 2020, sagde
han afslutningsvis.

Fjernvarme og fjernkøling den
nye samproduktion

Direktør for Ingeniørhuse A/S Rasmus
Fauerholdt kunne i sit indlæg fortælle
om de arbejdsområder som virksomheden råder over.
Man tilbyder byggeteknisk rådgivning

Herefter var der paneldebat mellem
formand for Skatteudvalget Malte Larsen (S), skatteordfører Louise Schack
Elholm (V) og Energiordfører Signe
Munk (SF).

Vi gør ikke som man plejer

Vores nyligt tiltrådte Klima og Energiminister Dan Jørgensen havde
herefter ordet.

Han nævnte de nye store datacentre
som Google og Facebook opfører
som eksempler på, at overskudsvarmen kan udnyttes lokalt i et nærområde. Bæredygtighed og klimaresultater
skabes af bæredygtige ledelser.
En veloplagt og humoristisk direktør
for Energiakademiet på Samsø Søren
Hermansen startede torsdagens
program op med en peptalk om hvad
man har gjort på Samsø for at blive
verdenskendt for ”grøn” omstilling.
Samsø kan i dag smykke sig med
den enestående titel som Danmarks
vedvarende energi-ø.

PON POWER A/S
NÅR DU HAR BRUG
FOR PÅLIDELIG
ENERGI

www.pon-cat.com
KRAFT VARME
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Nedbringe forbrugernes energiforbrug
Adgang til alle dokumenter
fra din forsyning

Altid opdateret varmeregnskab
baseret på sidste aﬂæsning

Sammenlign dit forbrug
med tilsvarende boliger
i forsynings-området

Følg fremløbs- og
returtemperaturen
på dagsniveau

Opstil dine egne grænser
for, hvornår du vil adviseres
om afvigende forbrug

Følg dit aktuelle forbrug i forhold
til budget og tidligere år

Moderator Kim Behnke (tv), Morten H. Buchgreitz, Jakob Bjerregaard, Thomas Andresen, Anker Boye,
Morten Juhl Lassen og Rasmus Fauerholdt ses her i panelet
Med 11 vindmøller på land og 10
møller til vands har Samsø etableret et
overskud af elektricitet, som suppleres
med biomasse og solanlæg.
Samsø har skabt international opmærksomhed ,om hvordan man
lykkes med at omstille et samfund til
vedvarende energi.
Samsø er i dag en stærk dansk case
for, at grøn omstilling er mulig.

i samarbejde med kunder og andre
leverandører, det er vi sat i verden for,
sagde Henrik Mørck.

- Tusindvis af gæster fra hele verden
besøger hvert år Samsø for at søge
inspiration i øens vision, løsninger og
ikke mindst det folkelige engagement,
sagde Søren Hermansen.

- Derfor skal de lavthængende frugter
gribes i Danmark og vi skal have skaleret de gode eksempler, så de kan
vises i praksis. Vores ønske revolutionere den måde vi transporterer vand,
sagde han.

Digitaliserede grønne
forsyninger

- Vi vil gerne sikre rent vand og energi
til så mange mennesker som muligt

- Vi skal have modet til at sætte
barren højt så Danmark bliver kendt
for at være stedet som andre lande
kan søge inspiration og know how til
at komme videre i den teknologiske
udvikling.

Jan Elmstrøm, dir. DFF/EDB en afdeling i Dansk Fjernvarme.
Han kom i sit indlæg ind på hvordan

man arbejder med datahåndtering/
flow.
- Vi arbejder specifikt med fem konkrete brug af data, sagde han.
Det handler om at:
1. Nedbringe forbrugernes energiforbrug:
2. Fortrænge fossile brændstoffer
3. Nedbringe ledningstab
4. Nedbringe vandtab
5. Udbrede fjernvarmen til nye forbrugere/områder
Derfor har man udviklet en app som
kan følge forbrugernes energiforbrug.
Ifølge denne brancheforening er man
sikker på, at aktivt brug af forsyningsdata kan bidrage til den grønne omstilling.

Henrik Mørck Mogensen, Junior Vice
President, Kamstrup A/S
Arbejdet for FN´s verdensmål går hånd
i hånd med effektiv fjernvarmedrift og
god forbrugerøkonomi og branchen
er længere fremme, og mere digital,
end sit rygte, da små og mellemstore
forsyninger også er teknologisk langt
fremme med digitalisering.
- Så det går den rigtige vej med digitaliseringen, men selvfølgelig er der
lang vej og mange udviklingsmuligheder endnu, sagde han.

Vejen til grøn omstilling går
over elektrificering

TEKNIQ Arbejdsgiverne ved CEO
Niels Jørgen Hansen kunne i sit
indlæg berette om vigtigheden af, at
elektrificeringen har en central rolle i
den grønne omstilling.
- Det er også udtryk for et paradigmeskifte mod en mere og mere ”grøn” el
i fremtiden. Vi skal fortsat energieffektivisere og der er stadig et kæmpepo-

tentiale, hvorfor vi skal have den op i
gear, sagde han.
- Forudsætningen for at vi kommer i
land er moderne teknik og intelligent
anvendelse.
- Derfor skal vi tænke i totaløkonomi i
bygningers totale levetid og ikke kun i
opførelsesomkostninger, konkluderede han.
Det handler også om uddannelse og
kompetenceløft. Smartløsninger og
intelligente løsninger skal fremmes så
vi får nedbragt CO2 aftrykket var hans
afsluttende bemærkning til forsamlingen.

Klimaneutrale kommuner
i verdensklasse

Moderator Jørgen G. Jørgensen,
formand for Interesseforum Energinet
bød velkommen til torsdagens program..

- Gassen og især den grønne gas vil
spille en afgørende rolle i den fremtidige energiforsyning, ingen tvivl om det,
pointerede Peter Kristensen, Evida.
For 5 år siden kom den første biogas
i naturgasledningsnettet og om ca. 10
år vil 30 procent af gassen være grøn,
hvis vi fremskriver produktionsnøgletallene.
- For mig at se er fleksibiliteten i den
grønne gas afgørende. Vi kan balancere det flukturerende net med biogas
og det er vigtigt, når ønsket er forsyningssikkerhed 24/7, sagde han.
Indfasningen af elbiler og elvarmepumper stiller helt nye kapacitetskrav
til energiforsyningen.
- Vi vil opleve problemer med forsyningssikkerheden indenfor de næste
10 år. Derfor skal der fart på den
grønne gas som supplement, sagde
han.

Mød os på Dansk Fjernvarmes landsmøde d. 24-25. oktober på stand
BC og hør nærmere om, hvilke løsninger vi kan tilbyde dig.
Foruden vores værktøjer energyPRO og energyTRADE, har vi et nyt
produkt på vej; energyCHECK. energyCHECK er et drifts- og budgetopfølgningsværktøj, som vi glæder os til at præsentere for jer på
vores stand.
Du kan også høre nærmere om og tilmelde dig vores næste energyPRO kursus, der foregår i Aalborg d. 11-12. november.

Dan Jørgensen - Klima-, Energi- og
Forsyningsminister
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- Vi skal transportere kolossale
mængder af data, sagde CEO Jacob
Vittrup - CEO NRGI Amba

Niels Jernes Vej 10 I 9220 Aalborg Ø I Danmark
tel: +45 9635 4444 I email: emd@emd.dk
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Gassen kan være 100% grøn i 2035

Martin Hansen vicedirektør Energistyrelsen.

Alle sektorer skal bidrage for at nå
målet med de 70 procent, konkluderede han.
Aftalen om øget udnyttelse af overskudsvarme blev indgået i foråret.

Det giver:
• Optimal udnyttelse af infrastruktur
• Omkostningseffektiv grøn omstilling
• Reduktion af gasforbruget med 80
procent
• Spids- og reservelast
• 100 procent grøn opvarmning

- Klimaet står øverst på dagsordenen
også i EU parlamentet. Regeringens
forståelsespapir viser dette allerede på
side 1 i Regeringens udspil på dette
område, sagde han.
De bindende mål vi nu skal udfærdige
vil være kæmpe udfordringer i transport og landbrugssektoren.
Klimaloven ønskes færdig inden jul og
indtil nu er der positive tendenser/opbakning til regeringsudspillet.

Gasnettet har en levetid på 50 år med
en ny ejer (Evida), som nu har taget
over og er klar til den grønne omstilling.

- Så skal vi have lavet opfølgning på
resultaterne såkaldt Governance, så
vi får fulgt op på loven. Det er næste
step, sagde han.

- Geotermi er også en teknologi som
viser potentiale og som vi forventer
os mere af i fremtiden, sagde han
afslutningsvis.

- Vi arbejder netop nu på at udvikle
en ”klog” måde at prisregulere og vi
kommer til at forholde os til biomasse i
erkendelse af, at biomassen har spillet
en afgørende rolle for den grønne
omstilling indtil nu.
Men hvilken rolle skal den spille i fremtiden? spurgte han.
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Klimaet står øverst også i EU

BIOGAS TILFØRT GASNETTET I DANMARK

ANDEL BIOGAS

Han pointerede at gasdrevne varmepumper med fordel kan anvendes
som buffer/supplement når energiforbruget er højt.
Med hybridvarmepumper kan Danmark undgå store investeringer i
el-nettet.

Mængden af biogas i gasnettet vokser hurtigt

Ja
nu
ar

Malte Larsen (S) - formand for Skatteudvalget, Louise Schack Elholm (V) - Skatteordfører og Signe Munk (SF) - Energiordfører i paneldebat om fremme af overskuds- og brændselsfri varme. Moderator Kim Behnke

Klimaneutrale verdensborgere

- Resiliens eller med et lidt mere
dansk ord robusthed er en vigtig
tilgang til byplan, energi og miljø i
Vejle, sagde Jens Ejner Christensen,
borgmester i Vejle Kommune.
Han fortalte om det lokale TVIS/Skær-

bækværk(Kolding, Vejle, Fredericia og
Middelfart), som er et godt eksempel
på tværgående samarbejde henover
kommunegrænserne.
TVIS består ialt af 23.000 husstande,
hvor man kan flytte overskudsvarme
vel at mærke biomassefyret.

Han nævnte også, at Vejle Kommune er på forkant med udbygning af
solenergi.
Solcelleparken i Vandel er Europas
største og leverer strøm til 20.000
husstande.
- Vi har i dag op imod 69 vindmøller i
kommunen og vores renovationsbiler
kører allerede på biogas, så vi arbejder mod en stadig mere grøn profil i
kommunen, sagde borgmesteren.
Vejle Kommune arbejder også på et
nyt ressourcecenter (genbrugsanlæg).

Fodaftryk i globalt perspektiv

Hjørring Kommunes borgmester Arne
Boelt kom i et kontant indlæg ind på
Hjørring Kommunes strategi.

Jan Elmstrøm - direktør DFF/EDB.
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Peter Kristensen - Chef for markedsudvikling, Evida

Martin Hansen - Vicedirektør Energistyrelsen

Jens Ejner Christensen - borgmester
Vejle Kommune

- Boligmassen skal renoveres enten
til passiv eller passiv plus og vi ønsker
at spare penge, så når vi bygger er
ønsket at der ikke begås fejl og at der
følger en vedligeholdelsesplan med i
købet, sagde en veloplagt borgmester
fra Hjørring.

KRAFT VARME

NY T

OKTOBER

2019

25

ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 2019

Årets TEKNIQ-pris gik til Jelling...
Hørup Maskiner fra Jelling modtog Energiprisen fra TEKNIQ Arbejdsgiverne ved Energipolitisk Åbningsdebat på Christiansborg
En omfattende effektivisering af Danmarks energiforbrug er afgørende,
hvis det skal lykkes at nå regeringens
mål om en reduktion af CO2-udledningen på 70 procent.
Derfor var det mere aktuelt end nogensinde, da TEKNIQ Arbejdsgiverne
traditionen tro onsdag kunne uddele

Energiprisen i forbindelse med den
energipolitiske åbningsdebat.
Energiprisen går hvert år til en person
eller en virksomhed i Danmark, der
har udviklet et produkt eller en proces,
som sikrer en væsentlig bedre energiudnyttelse eller fremmer brugen af
vedvarende energikilder.
Prisen gik til Hørup Maskiner, der som

Tilhørerne til årets Energipolitiske Åbningsdebat fik faglige input til videre bearbejdning med hjem, ligesom dialogen med
kollegaer og faglige repræsentanter var i højsædet
Han fortalte om proceduren, når kommunen f.eks. skal afgøre placeringen
af et biogasanlæg.
Så stiller man med et stærkt hold ved
første møde, ligesom landmanden
stiller med stærkeste opstilling, så
alle kan få arbejdsopgaver med hjem
med det samme og dermed speede
processen op.
Så kan sagen køres hurtigere igennem til gavn for landmand/anlægsbygger og kommune.
- Det er vigtigt, at samarbejder med
resten af Nordjylland omkring placering af energianlæg i fremtiden, så vi
får meste optimale placeringer på alle
områder og ikke kun tænker på os

selv i den enkelte kommune, fastslog
han.

manglende komfur til madlavning (det
sker på en uhensigtsmæssig måde).

- Det er svært fordi alle gerne ser deres egne anlægsplaceringer prioriteret, så politikerne får en kæmpe rolle i
dette puslespil, fastslog han.

- Derfor har den nuværende Regering
afsat 600 mio. kr. yderligere i forhold
til de allerede afsatte 1.3 mia. kr. målrettet grøn udviklingssbistand, sagde
han.

Minister for Udviklingssamarbejde
Rasmus Prehn afsluttede årets Energipolitisk Åbningsdebat.
- Vi skal have hele verden med når vi
taler grøn omstilling. Millioner har ikke
elektricitet i dag, det problem skal
løses, sagde han.
3,4 mio dør for tidligt på grund af

Etiopien og Danmark er blevet spurgt
om vi vil være ledende på klimasporet
opfordret af FN.Afrika sætter dagsordenen i dag og er stærkt på vej med
vindmøller og grøn teknologi i disse år.
- Alle lande var samlet i New York,
hvor vi arbejdede for samarbejde mellem landende og også for at fremme
samarbejde med private aktører. Stat
offentlige myndigheder og private skal
samarbejde for at det kan lykkes, det
er min klare holdning, sagde ministeren.
Formanden for Foreningen Danske
Kraftvarmeværker Tage Meltofte
kunne til alle indlægsholdere, medarrangører og deltagere sige tak for to
gode dage, med høj faglighed, men
også med plads til socialt samvær.

Arne Boelt - borgmester i Hjørring
Kommune
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Rasmus Prehn - Minister for
Udviklingssamarbejde
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- Allerede nu vil jeg gerne gøre opmærksom på, at vores forening har
20 års jubilæum ved Energipolitisk
Åbningsdebat i 2020, så der er noget
at se frem til, sagde han afslutningsvis
og ønskede alle en god tur hjem.

Det var tidligere klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt, der
overrakte prisen, som ses her fra venstre. Yderst til højre er det Mads Graves,
direktør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne

en mindre industrivirksomhed med 15
ansatte valgte at deltage i et udviklingsprojekt med det formål at mindske energiforbruget i frysetunneller,
der indfryser kød, kyllinger og pølser.
Projektet har vist, at det er muligt at
reducere elforbruget med op til 86
procent, når fersk kød hurtigst muligt
skal indfryses.
- At det ligefrem skulle føre til en pris,
havde jeg ingen idé om, da vi gik i
gang, og det er jo heller ikke derfor,
vi har gjort det. Men det er da virkelig
rart at blive anerkendt for vores del
af projektet, sagde Søren Melgaard,
direktør hos Hørup Maskiner.
- Det er prisværdigt, at vi har virksomheder i den størrelse, der ønsker
at bidrage til miljøudvikling i en tid,
hvor der er travlt, og det er svært at
få arbejdskraft. Det er en satsning og
indsats for miljøet, som det helt klart
er værd at give TEKNIQ Arbejdsgivernes Energipris for, sagde Lars Chr.
Lilleholt ved overrækkelsen.

Vi støtter op om FN’s Verdensmål
Med en varmepumpe fra Aktive Energi
Anlæg kan du spare penge samtidig
med at du gør noget godt for miljøet.
Udledning af CO2 reduceres betydeligt,
og dermed begrænser vi i fælleskab
de globale klimaforandringer.
Kontakt AEA og hør mere om varmepumpernes mange andre fordele.

Tlf. 70 21 01 50 / www.aea.dk

- Energi med værdi
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- Vi skal elektrificere transportsektoren
- Vi skal udbygge med sol- og vindkraft
- Vi skal energirenovere vores bygninger

En bred palette af muligheder
og udfordringer

Fossilt frit bæredygtigt og
smart energisystem

Søren Linderoth DTU Energi kom i sit
indlæg ind på det vigtige faktum, at
Danmark er og fortsat skal være et
foregangsland for udviklingen indenfor
vedvarende energi.

House of Energy afholdt som tidligere år Energidag i Aalborg den 4. september

Mange udfordringer

- Kunsten at være kedsommelig er at
sige det hele (Churchill citat), hvorfor
jeg vil undlade at vise alle 34 plancher
jeg har forberedt, sagde han med et
smil i sin indledning.
Han beskrev de store udfordringer vi
står over for.
Selvom vi har store udfordringer går
det den forkerte vej.
CO2 emissionerne stiger igen efter
nogle år med stand by.
På elektricitetsområdet går det godt,
men desværre meget sløjt på næsten
alle andre områder.
Solenergi har haft en rivende vækst
og selv de mest optimistiske har måttet sande, at den positive udvikling,
har man ikke kunnet forudse.
Moderne bioenergi har ikke fået den
plads man kunne forvente. Allerede
i dag kommer halvdelen af al vedvarende energi fra bioenergi. Men stadig
med et stort yderligere potentiale for
at bruge mere bioenergi.
Danmark og Norden er kun en lille
del af den europæiske union. Eks.
er forventningen til Afrika, som kun
udgør en lille del af verdens forbrug
af energi, at energiforbruget vil være
større end hele Europa.
- Når vi skal nå de sidste procenter for
at nå målet, er det så virkelig i Norden
vi skal gøre det, eller er det i de lande/
verdensdele hvor vi kan hente de
lavthængende frugte? spurgte han.
På transportområdet og i bygnings-

sektoren går det virkelig ikke godt.
Her kunne en indsats på især den
tunge transport være givtig, men
også med energirenovering i bygninger kunne vi nå langt.
Det er voldsomme krav der skal indfries. Den elektriske bilflåde skal udvikles, bare for at nævne et område.
- Jeg mener virkelig et Nordisk samarbejde kan være vejen frem for at
synliggøre at Norden samlet repræsenterer et virkelig stort bruttonational
produkt. Derfor kunne et samlet mål
for hele Norden være med til at gøre
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- I disse år går vi mod færre, men meget større vindmøller, så i vindsektoren
er der fortsat kraftig udvikling mod en
højere og højere selvforsyningsgrad,
sagde Søren Linderoth.

Herefter overlod han scenen til de
indbudte aktører og leverandører til
energibranchen.

Vi har alle mulighederne

Direktør hos Siemens Claus Møller kunne i sit indlæg fremhæve de
mange produkter og løsninger som vi
i Danmark har skabt og som kan eksporteres men også være med til, at
løfte den indenlandske transformation
mod en ”grøn” og bæredygtig fremtid.

Accelereret implementering er muligt med de rigtige politikker
70
60
50
40
20
10
Elektricitetssektoren fremskyndet sag
Vedvarende energi ekskl. bioenergi
Bioenergi i cement

Energistyrelsens seneste fremskrivning viser, at Danmarks drivhusgasudledninger i 2030 forventes, at være
faldet med 46 procent ift. FNs basisår
1990.
Vel at mærke under fravær af nye
tiltag.
Regeringens mål er som bekendt 70
procent, dvs. at vi frem mod 2030
mangler at få reduceret udledningerne
med 29 millioner tons CO2-ækvivalenter.
Den samlede VE-andel (RES) forventes at være 54 procent i 2030.
I 2020 forventes VE-andelen at være
41 procent, hvorved EU-forpligtelsen
om en VE-andel på 30 procent nås til
overmål.
VE-andelen i elforbruget (RES-E)
forventes at overstige 100 procent fra
2028 og vil nå 109 procent i 2030,
hvilket især skyldes udbygning med
havvind, landvind og solceller.

Opskalingspotentiale for bioenergi

Bioenergi til strøm
Sukker og ethanolelektricitet

Vejtransport biobrændstoffer
Biobrændstof til luftfart

Politik kunne fremskynde væksten i vedvarende elektricitet med 25 procent; bioenergi kunne fremskynde RE-forbruget på tværs af alle sektorer med en forbedret
brug af tilgængelige affaldsressourcer

Verdens efterspørgsel efter primær energi og energirelaterede
CO2-emissioner efter
scenarie
Boblestørrelse
repræsenterer størrelsen på den globale økonomi

OKTOBER

Boblestørrelse repræsenterer størrelsen på den globale økonomi

Energirelaterede CO2-emissioner (CO2 CO2)
Energirelaterede CO2-emissioner (CO2 CO2)
Bæredygtig udvikling

2019

- Vi har alle mulighederne, vi lever
i den bedste tid nogensinde, med
digitaliseringsmuligheder og alting
går hurtigere, bliver billigere og ikke
mindst har en computer-kapacitet
som aldrig nogensinde har været
større, sagde direktøren.

Vi er på vej, men der er lang vej
endnu

30

0

En altid veloplagt Lykke Friis introducerede til dagens spændende konference

Han nævnte som eksempel en 10
Mgw fjernvarmepumpe som Siemens
om kort tid introducerer til de danske
kraftvarmeanlæg.

Vedvarende potentiale opadrettet potentiale i løbet af 2018-23

Mtoe

Bæredygtig udvikling

28

budskabet mere slagkraftigt, sagde
Hans Jørgen Koch i sit indlæg.

Energibehov
Energibehov
(Mtoe)
(Mtoe)

Formand for House of Energi, Lykke
Friis, lagde ud med en kort præsentation af dagens program og første
indlægsholder Hans Jørgen Koch
direktør Nordisk Energiforskning.
En god bekendt og tidligere kollega
fra hendes tid som Energiminister,
hvor han ligesom Lykke var en ynder
af at anvende citater.

Nye politikker
Title
Nye politikker
Title

Aktuelle politikker
Aktuelle politikker

VE-andelen i transporten (RES-T) forventes at nå 19 procent i 2030, hvilket
er betinget af stigende elanvendelse til
jernbanedrift og person- og varebiler
samt en høj VE-andel i elforbruget
(RES-E).
Forbruget af kul forventes at være
reduceret med 90 procent i 2030 ift.
2017.
Elforbruget (ekskl. nettab) forventes
at stige 3 procent årligt, hvilket især
er betinget af et stigende elforbrug fra
store datacentre og til opvarmningsformål, mens stigningen i elforbrug til
transportformål har mindre betydning
for det samlede elforbrug.
Som producent og leverandør af varmepumper er beskeden fra Siemens
naturligvis klar:
Elektrificer fjernvarmen ved hjælp af
store varmepumper..!
Men han berørte også det faktum,
marts 2019 skal
at bygningsmassen25.
i Danmark
renoveres til at være mere energieffektiv (40procent af energiforbruget er i
bygningsmassen), ligesom vi skal indfange CO2 fra forbrændingssektoren
og endelig, så skal transportsektoren
gennemgå en transformation mod en
mere ”grøn” og vedvarende fremtid.
Siemens har derfor fire punkter, som
man mener er hovedomdrejningspunkter i omstillingen:

Som tidligere nævnt er Danmark et
foregangsland inden for vedvarende
energi og det skal udnyttes.
Vi kan være i front med forskning,
udvikling og demonstration og lære af
erfaringerne med vind.
Så vores bud er, at begynde før storskala-markedet er der!
- I dag er der 60.000 ansatte i energiindustrien, og eksport af energiteknologi er ca. 15 procent af den
samlede danske vareeksport, så det
er mange penge, der er på spil, pointerede han.
- Set i DTU perspektiv hedder fremtiden vind, sol og biomasse og energilagring, konkluderede han.
Lige nu er DTU i gang med et større
projekt/forsøg med ammoniak som
drivmiddel bla. til skibsfart.
Det går ud på, at fremstille ammoniak
fra luft (N2), vand og elektricitet.

El-til-X

(Power-to-X; P2X)
Elektricitet

Brint

Metan
H2O

Metanol

Elektrolyse
&
syntese

CO2

N2

DME

Benzin
Diesel
NH3

- Vi skal elektrificere fjernvarmesektoren

O2

9
9
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Energilagring er nøglen

Energilagring er nøglen

og konsekvensen, hvis vi ikke når målene, sagde Anders
Hoffmann til forsamlingen.

Energilagring i Danmark 2018
Energilagring i Danmark 2018

28. maj 2019

DTU Energi

Nøglen til et fossilfrit samfund

”Fast, frank feedback” er erfaringer fra OFGEM i Storbritannien, der viser, at det er den hurtige afklaring, der hjælper
virksomhederne hurtigt videre.

Folketinget har givet Danmark en historisk mulighed for, at
sætte en ny politisk retning.
Derfor skal vi gå forrest i kampen mod klimakrisen.
Danmark skal hæve ambitionerne markant for klima, miljø
og natur og påtage sig det internationale lederskab for den
grønne omstilling.
Folketinget kan blive det grønneste parlament i verden, der
ikke kun gør noget, men som gør det, der skal til for at leve
op til Paris-aftalen, lyder det fra Regeringen, med Klima og
Energiminister Dan Jørgensen i spidsen.

Man ønsker også nationale store testcentre efter Grønt
Vækstteams anbefaling.
Etablering af fysiske storskala og testplatforme til forsøg
med teknologier på tværs af forsyninger og sektorer findes
der allerede eksempler på i Nordhavn og på Bornholm,
men flere skal sikre Danmark som frontløber i den ”grønne”
omstilling.
Disse skal understøtte den ønskede målsætning indenfor
transportsektoren, landbruget og den ønskede systemintegration.
Der er også etableret en såkaldt ”Mission Innovation”, hvor
fokus er på internationalt samarbejde.
Globalt initiativ er med til at accelerere den grønne omstilling.
25 lande deltager i initiativet.
Målet er at 80 procent af alle globale offentlige investeringer skal ske i udvikling af energiteknologi.
Også Bill Gates har meldt sig på banen med 1 mia. dollars
til investering i grøn omstilling.

5

Klimahandlingsplan følger op og indeholder bl.a. følgende
elementer:
• Energieffektivisering og bæredygtigt byggeri
• Elektrificering af transport og samfundet generelt
• Grøn forskning og demonstrationsprogrammer
• Energiø
• Skovrejsning
• Klimatilpasning
Eksisterende energilagre i Danmark. Varmelagre består dels
af lagerkapaciteten i fjernvarmenettet, dels af et varmelagre
hos de enkelte fjernvarmeselskaber.
FIB (Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller)
15. årgang, Nummer 63, marts 2018

DTU Energi

Ammoniak er en ”energibærer” og et værdifuldt kemikalie.
Konsortiet bag undersøgelsen er ledet af Haldor Topsøe
og baseret på forskning fra bl.a. DTU.
Projektet er støttet af EUDP.
- Vores ønske er, at etablere et nationalt center for energilagring, med danske arbejdspladser og med teknologi til
eksport, sagde han.
Formål er at udvikle energilagringsteknologier som muliggør et energisystem med 100 procent vedvarende energi i
2050.
Organiseringen er tænkt som et effektivt samarbejde mellem universiteter, industrien og forsyningssektoren og med
flere fysiske lokationer og én samlet ledelse.
Der skal forskes i materialer og komponenter og udvikling
af systemer, ligesom målet er demonstration og test i realistisk målestok.
Investeringen i forskning og udvikling vil være 100 mio. kr/
år i 10 år.

Regeringens målsætninger er, at tage fat på mere udfordrede sektorer som: Transport, landbrug, europæisk og
globalt klimalederskab, grønt diplomati.
EU skal være en klimaunion med unddragelse af interessenter og ved hjælp af uafhængige eksperter, folkelige
bevægelser og interesseorganisationer.

Se alle indlæg på https://house-of-energy.dk/energidag/

Nøglen til et fossilfrit samfund

Landsdelsopdelte graddøgn 2019
GENNEMSNITLIGE GRADDØGN - SENEST OPDATERET 07.10.2019

Forståelsespapiret 2019 som er indgået med Regeringens
støttepartier (Enhedslisten, SF og RV) siger at verdensmarkedet for grøn omstilling bliver kun større. Det er en unik
mulighed for dansk
erhvervsliv, som skal udnyttes.
Danmark skal være kendt som et grønt iværksætterland.

JAN
NORDJYLLAND

VESTJYLLAND

Et sekretariat skal sikre hurtig handling

Et ny sekretariat i Energistyrelsen skal være med til at sikre
hurtig afklaring for virksomheder til at komme videre.
Målgruppen er grønne iværksættere og virksomheder.
Innovative virksomheder kan få testet, deres forretningsmodel.

ØST-MIDTJYLLAND

SØNDERJYLLAND

2
0

Vi skal tænke globalt handle lokalt, selvfølgelig i Danmark
efter DTU´s mening og målet er et fossilt frit bæredygtigt og
smart energisystem.

How, what and what if

Anders Hoffmann Afd chef Klima energi og forsyningsministeriet præsenterede Regeringens målsætning.
- Som det er alle bekendt arbejdes der henimod en Klimalov og så er det jo klart vi skal have defineret hvad de 70
procent CO2 reduktion i praksis betyder, hvem skal måle
og hvordan og ikke mindst skal vi kende målsætningen

Fossilfrit, bæredygtigt og smart

Fossilfrit, bæredygtigt
og smart energisystem
energisystem

Energiforsyning
• Sikker og robust

FYN

SJÆLLAND

Økonomi

• Pris-effektivt

Det
bæredygtige
energisystem

HELE LANDET

Miljø

• Brug af land og vand

Tænke globalt – handle lokalt
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DTU Energi

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen har
sat sig i spidsen for en ”grøn” omstilling i Danmark og etableret en såkaldt ”Mission Innovation” med fokus på internationalt samarbejde.

FEBR

MAR

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

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

53,5

42,3

136,9

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

54,3

28,7

117,4

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

56,3

30,4

120,2

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

226,4

365,6

477,6

1993-2002

478,7

422,3

422,8

292,9

171,0

96,5

38,9

28,8

105,3

2019

446,7

343,4

356,7

243,2

217,2

29,7

53,5

16,7

92,8

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

47,2

16,2

100,1

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

37,7

12,8

101,3

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

46,9

19,2

109,3

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.

Nøglen til et fossilfrit samfund
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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.
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