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Trods den igangværende 
Corona-pandemi, skal 
forbrugerne fortsat forsynes 
med varme, el og vand.
Derfor anerkender man nu 
kraftvarmeværkerne som en 
del af den kritiske infrastruktur
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Næstved Fjernvarme arbejder løbende på 
optimeringer og effektiviseringer, så varme-
prisen ud fra givne råvarepriser kan holdes 
så lav som mulig og således ønsket om 
forsyningssikkerhed, kan sikres.
Her ses centralen på Åderupvej.

Generalforsamling og  
Kraftvarmedag
Desværre måtte vi tage den tunge be-
slutning om at aflyse og udsætte vores 
ordinære generalforsamling og Kraft-
varmedag, efter at Statsminister Mette 
Frederiksen den 11. marts meddelte, 
at alle forsamlinger med flere end 100 
deltagere skulle undgås for at mindske 
smittespredning af Corona-virus. 
Vi havde glædet os til at møde medlem-
mer og udstillere på vores årlige general-
forsamling og Kraftvarmedag den 14. 
marts 2020, og lige til det sidste håbede 
vi at kunne gennemføre dagen på Sabro 
Kro. 
I skrivende stund har vi ikke fastsat en 
ny dato, men så snart den foreligger, 
vil vores medlemmer blive indkaldt på 
sædvanlig vis. 
Foreningens bestyrelse fortsætter derfor 
uændret frem til den kommende gene-
ralforsamling. 

Energiafgifter
Mange af vores medlemsvirksomheder 
er blevet hårdt ramt på omsætningen og 
mangler likviditet som følge af nedluk-
ning af det danske samfund. 
Foreningen har været i kontakt med flere 
af vores medlemmer og har på denne 
baggrund skrevet til Skatteminister Mor-
ten Bødskov og gjort ham opmærksom 
på, at procesvirksomheder, som i første 

omgang betaler fuld afgift på gas og el, 
og efterfølgende efter ca. en måned kan 
søge disse afgifter tilbage udsættes for 
et unødvendigt likviditetspres. 
Foreningen har derfor forslået, at skatte-
ministeren hurtigst muligt finder en løs-
ning så de ramte virksomheder ikke skal 
lægge afgiften ud. 
Problemet er at el- og gashandelsvirk-
somheder hæfter for afgiften overfor 
Staten, og Foreningen frygter derfor, at 
el- og gashandelsvirksomhederne vil 
kræve forudbetaling for disse afgifter 
ved procesvirksomhederne og dermed 
udsætte dem for et yderligere likviditets-
pres. 
Vi opfordrer derfor ministeren til, at der 
hurtigt udarbejdes en hjælpepakke, som 
gør, at procesvirksomheder i en periode 
bliver fritaget for udlæg af energiafgifter.

Energispareordningen
Foreningen har ligeledes rettet henven-
delse til Klima-, energi- og forsynings-
minister Dan Jørgensen om udløbet af 
Energispareordningen og de deadlines 
virksomhederne skal overholde. Corona-
krisen og dermed den manglende eller 
udsatte leverancer af varer og tjeneste-
ydelser vil uvægerligt få indflydelse på 
færdiggørelsen af de enkelte projekter. 
I svaret fra ministeren fremgår det, at 
man er opmærksom på, at den ekstra-
ordinære situation kan forårsage ufor-
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En forening i arbejdstøjet trods Corona-pandemi
udsete forsinkelser og udfordringer i 
forhold til afslutningen af energi-
spareordningen, og man har derfor 
igangsat arbejdet med at se nærmere 
på problemstillingen og vil vende tilba-
ge, når der er klarhed over, hvordan 
situationen kan håndteres.

Klimahandlingsplaner
Desværre fik Klimarådets fremlæg-
gelse af klimahandlingsplanen og de 
efterfølgende præsentationer af klima-
partnerskaberne alt for lidt fokus på 
grund af de særlige omstændigheder i 
samfundet relateret til, Corona-krisen. 
Foreningen ser nu frem til, at anbe-
falingerne fra Klimarådet indgående 
vil blive drøftet af partierne, og at de 
ansvarlige politikere efterfølgende 
opnår den nødvendige indsigt til at 
tage kloge beslutninger til gavn for 
vores virksomheder og den grønne 
omstilling.
Læs mere inde i bladet om Klima-
rådets indstilling og erhvervslivets 
holdninger og forslag.

Status på ansættelse af ny 
direktør i Foreningen
Som annonceret i Kraftvarme Nyt nr. 
163 har den nuværende direktør be-
sluttet at aftræde hen over sommeren. 
Der har vist sig at være et tilfredsstil-
lende og yderst kvalificeret ansøger-
felt, og der arbejdes pt. med indstilling 
af kandidater til ansættelsesudvalget, 
som består af Tage Meltofte, Steen 
Juul Thomsen og Martin Brander. 
Det er dejligt at se, processen ved-
rørende ansættelse af ny direktør 
kører planmæssigt på trods af disse 
vanskelige Corona-tider med mange 
udfordringer. 

Apropos Corona-krisen opfordrer vi til, 
at I som driftsledere passer rigtig godt 
på jer selv og følger de anvisninger, 
som Regeringen og Sundhedsstyrel-
sen melder ud - og husk, I er krum-
tappen i en kritisk infrastruktur.

Svar fra Skatteministeriet
Kære Erik Nørregaard Hansen
Tak for din henvendelse vedrørende likvidi-
tetsproblemer for procesvirksomheder og 
for forslaget til at afbøde nogle af de nega-
tive konsekvenser, som den aktuelle krise 
medfører.
Som du skriver, oplever en række virk-
somheder for tiden store likviditetspro-
blemer. Det er en historisk uset situation, 
vi befinder os i, og der er brug for, at der 
bliver iværksat initiativer, der kan afbøde 
de værste konsekvenser. Regeringen har 
derfor også allerede gennemført haste-
lovgivning for at hjælpe erhvervslivet og sikre, at færrest 
mulige virksomheder går konkurs.
Jeg er derfor glad for, at du stiller forslag til, hvordan en specifik gruppe 
af virksomheder kan understøttes, da der er brug for alle gode ideer. Der 
er dog nogle praktiske og administrative udfordringer, som skal overvejes 
nærmere, før et sådant forslag kan gennemføres.
I dag betaler de fleste virksomheder fuld afgift af deres energiforbrug, 
hvorefter en del af afgiften godtgøres via momsafregningen. Systemet er 
indrettet sådan, bl.a. fordi leverandørerne af energien ikke har kendskab 
til, om virksomheden er berettiget til at få en del af afgiften tilbagebetalt. 
Systemet medgodtgørelse sikrer samtidig, at staten har en større sikkerhed 
for, at der indbetales den korrekte afgift.
For at sikre et administrativt smidigt system vil det kræve, at der sker en 
ensretning af satserne, da det ellers kun er den enkelte virksomhed, der 
kan opgøre fordelingen af forbruget.
For nogle virksomhedstyper er det måske givet, at al energiforbrug er 
anvendt til proces, men der er en lang række virksomheder, der har et 
blandet forbrug, og hvor det vil være vanskeligt at lave generelle regler, der 
giver mulighed for nettoafregning.
Der gælder dog allerede i dag særlige regler for forbrugsregistrering af 
større energiforbrugere, som under visse betingelser er berettiget til at 
modtage afgiftspligtige produkter uden afgift og selv indbetale denne til 
Skattestyrelsen.
Du er velkommen til at tage kontakt til kontorchef Claus Hansen (Chan@
skm.dk) for yderligere drøftelse af forslaget.

Med venlig hilsen
Morten Bødskov
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Klimaråd rådgiver regeringen
Klimarådet rådgiver regeringen om, hvordan 
Danmark hensigtsmæssigt når målet om
 70 procent CO2 reduktion i 2030 og 
klimaneutralitet i 2050

Rapporten blev afleveret til Regerin-
gen i marts måned.

Den 6. december 2019 indgik et bredt 
flertal i Folketinget som bekendt en 
aftale om en ny klimalov for Danmark, 
som skal afløse den eksisterende 
klimalov fra 2014. 

Den nye klimalov opstiller en ramme 
for dansk klimapolitik baseret på 
bindende delmål hvert femte år frem 
mod målet om klimaneutralitet senest 
i 2050.
Loven forventes at blive vedtaget i 
foråret 2020. Nu her hen mod april 
måned pågår forhandlingerne stadig.
På vejen mod dette mål har et bredt 
flertal aftalt, at Danmark skal reducere 
sine udledninger med 70 procent i 
2030. 

Rapporten som blev offentliggjort 
den 9. marts i år er Klimarådets bud 
på, hvordan man når de 70 procent i 
2030, samt anbefalinger til et delmål 
i 2025.

Klimarådets formand Peter Møllgaard 
sammen med de øvrige rådsmedlem-
mer præsenterede rapportens hoved-
konklusioner og anbefalinger.
I rapporten vurderer Klimarådet, hvor-
dan vi bedst kan nå 70-procentsmålet 
i 2030 og giver konkrete anbefalinger 
til, hvilke tiltag der skal i brug for at nå 
i mål. 

Rapporten har både fokus på de 
såkaldte omstillingselementer, som er 
de konkrete ændringer i teknologier 
og adfærd, der skal drive omstillingen 
mod et samfund med færre udlednin-
ger af drivhusgasser, og på de politi-
ske virkemidler, som skal realisere de 
forskellige omstillingselementer.
Klimarådet sætter også et delmål for 
reduktionerne i 2025. 

For at nå 70-procentsmålet i 2030 

skal omstillingen hurtigt 
i gang, og målet i 
2025 skal derfor ses 
som en indikator for, 
om klimaindsatsen 
er på rette spor.

Energiminister 
Dan Jørgensen har besluttet, at Kli-
marådets tiårsrapport er startpistolen, 
der indleder de politiske forhand-
linger om klimahandlingsplanen, 
der skal fastlægge mål og midler for, 
hvordan Danmarks CO2-udledning 
reduceres med 70 procent i 2030.

I rapporten præsenteres et væld af 
anbefalinger over rapportens 154 
sider. 
De sidste 10 procentpoint frem til 
målstregen giver økonomiske udfor-
dringer med en anslået samfundsøko-
nomisk merudgift for reduktionen på 
omkring 16 mia. kr. alene i 2030.

CO2 afgift..?
Ikke mindst i varmesektoren bør der 
tages øjeblikkelige initiativer som 
yderligere at reducere elvarmeafgiften 
samt ophæve brændselsbindingen og 
kraftvarmekravet. 
Mens det følgende havvindudbud 
efter næste års udbud af Thor-parken 
også straks bør rykkes frem ifølge 
Klimarådet.
Der ligger i anbefalingen også et 
forslag om at opjustere CO2-prisen i 
de samfundsøkonomiske beregnings-
modeller. 

I Finansministeriets nøgletal koster 
et ton CO2 i 2030 192 kr. inden for 
kvotesektoren og 332 kr. uden for. 
Det betyder, at f.eks. grønne fjern-
varmeprojekter afvises, fordi de på 
papiret ikke er samfundsøkonomiske. 
Men modelprisen afspejler langt fra 
den reelle CO2-pris ved en reduktion 
på 70 procent, ifølge Klimarådet.
Dette betyder en anbefaling af en 

drivhusgasafgift, der frem mod 2030 
gradvist skal stige til omkring 1.500 kr. 
per ton CO2-ækvivalent. 
Afgiften for CO2 og andre klimagas-
ser som metan og lattergas skal 
erstatte energiområdets nuværende 
og efter rådets vanskelige at gennem-
skue, sammensurium af afgifter.

Drivhusgasafgiften er en helt essentiel 
del af Klimarådets pakke. 
Den er et bærende element, fordi det 
er med til at sikre omstillingen væk fra 
teknologier, der udleder drivhusgas-
ser, til teknologier, der ikke gør ifølge 
rådet.
Tanken er at det bliver dyrere og 
dyrere hen mod målet om at nå de 70 
procent.

Femårige delmål ønskes
Klimarådet har i rapporten reserveret 
et afsnit til 2025, hvor der første gang 
skal gøres status. 
Den danske udledning er reduceret 
med ca. 38 procent i forhold til basis-
året 1990 lige nu. 
Hvis man fremskriver dette tal lineært 
frem til 2025 forventes en reduktion 
på 54 procent 
Så det var måske oplagt, at der blev 
lagt op til endnu større reduktioner 
om fem år? 
Det er imidlertid ikke tilfældet. 
En reduktion på 54 procent vil kræve 
at yderligere 3 mio. ton CO2 skal 
skæres af i 2025.

Læs hele rapporten på www.fdkv.dk

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT
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Målet er gennem samarbejder og 
nye tiltag, at reducere erhvervslivets 
udledning af drivhusgas og samtidig 
styrke virksomhedernes konkurrence-
evne. 
Resultaterne af klimapartnerskaberne 
blev overrakt til Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet mandag d. 16. 
marts.

Markant udbygning af  
vedvarende energi påkrævet
Partnerskabet satser, modsat Klima-
rådet, på Power-to-x som en nød-
vendig del af vejen mod klimamålet 
sammen med CO2 fangst og lagring, 
og man opgør den samlede investe-
ring for udbygning af den nødvendige 
Power-to-X-produktion til at være i 
størrelsesordenen 10-20 mia. kr.
Samtidig skal der investeres 2-5 mia. 
kr. i opbygning af den nødvendige 
tilhørende infrastruktur.

Udbygningen med især havvind, land-
vind og solceller samt en opgradering 
af elnettet er centrale elementer i 

partnerskabet for energi og forsy-
nings forslag til, hvordan Danmark når 
klimamålet i 2030. Og særligt disse 
områder skal intensiveres.

Partnerskabet ledes af adm. direktør 
i Ørsted, Henrik Poulsen og har 
brancheforeningen Dansk Energi som 
sekretariat.

Den generelle vurdering er, måske 
ikke overraskende, at udfasning af 
fossile brændsler i energi- og forsy-
ningssektoren og i de øvrige sektorer 
vil medføre en øget efterspørgsel på 
vedvarende energi, som energi- og 
forsyningssektoren skal levere.
Konkret vurderer partnerskabet, at 
energibehovet fra vedvarende energi 
vil stige med 64 procent til 125 TWh i 
2030.

For at kunne levere denne store 
mængde vedvarende energi skal 
der udbygges i forhold til i dag med 
yderligere knap 6000 MW havvind, 
med 1700 MW landvind; med 7600 

MW solcelle-kapacitet. Også biogas-
produktionen skal øges fra 4,4 TWh 
i 2019 til 13,3 TWh i 2030, og en fuld 
industrialisering af Power-to-X skal 
igangsættes.

Elnettet skal opgraderes til transport 
af meget mere el end i dag og selve 
el-slutforbruget i el-distributionsnettet 
forventes at stige fra 34 TWh i 2019 
til 58 TWh i 2030 på grund af blandt 
andet flere vedvarende energianlæg 
samt elbiler og el i opvarmningen.
Slutforbruget fra el-transmissionsnet-
tet forventes at stige fra 1 TWh til 13 
TWh, og det nye elforbrug på trans-
missions-niveau forventes at komme 
fra store, kollektive varmepumper 
og elkedler, fra datacentre, brintpro-
duktion, togtransport samt en delvis 
elektrificering af Nordsøen.

Samlet set forventes el-elforbruget i 
Danmark i 2030 at ligge på 71 TWh 
mod 35 TWh i dag.
Behovet for både produktionskapaci-
tet og infrastruktur kan mindskes med 

Klimapartnerskaber skal 
reducere udledning 
Regeringen har sammen med erhvervslivet etableret 13 klimapartnerskaber

Klimarapporten fra Energi og Forsyning 
anviser en markant udbygning af vedva-
rende energi for at nå de udstukne mål 
om 70 procent CO2 reduktion i 2030. 

Her spiller de danske kraftvarmeværker 
en markant rolle.
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energieffektiviseringer, fleksibelt forbrug og energi-lagring, 
ligesom udbygningen kræver flere udlandsforbindelser. 

Mere vedvarende energi og flere el-biler
Partnerskabet regner sig frem til, at energi- og forsynings-
sektoren med en fuld udfasning af kul, olie og naturgas fra 
produktionen af el og fjernvarme samt en fuld udfasning 
af olie og naturgas fra den individuelle opvarmning kan bi-
drage med de største reduktioner – cirka 13 mio. ton frem 
mod 2030.

Her er der brug for CO2-fangst og -lagring, en øget ud-
sortering og genanvendelse af plast i affaldsenergien, og 
en elektrificering og effektivisering af olie- og naturgaspro-
duktionen i Nordsøen. De samlede reduktioner i energi- og 
forsyningssektoren vil svare til halvdelen af de nødvendige 
reduktioner i Danmark for at nå 70 procent målsætningen.

De resterende reduktioner skal ifølge rapportens analyser 
komme fra landbrug, transport, industri og bygninger. De 
centrale virkemidler vil være yderligere energibesparelser, 
en øget elektrificering, øget brug af biogas, langt flere elbi-
ler på vejene og nye grønne transportbrændsler baseret på 
grøn elektricitet.

Estimatet viser, at der årligt skal investeres 32 mia. kr. eks-
tra i grøn energi, elektrificering og infrastruktur frem mod 
2030. 
Den samlede meromkostning for samfundet i 2030 forven-

tes at være ca. 15 mia. kr., svarende til ca. 5.000 kr. om 
året pr. husstand, et mærkbart beløb, men fordi dansker-
nes indkomster forventes at stige markant mere i samme 
periode, vil energiudgifter i 2030 udgøre en mindre del af 
husholdningsbudgettet end i dag.

De store indtægter fra beskatning af fossile energikilder, 
som ønskes udfaset, vil medføre et skønnet provenutab for 
staten på 21-25 mia. kr. i 2030. 
Klimapartnerskabet opfordrer derfor til, at der gennemføres 
en grøn skatte- og afgiftsreform, der understøtter realise-
ringen af 70 procent målet.

Konklusionen er, at det er muligt at nå målet. 
Det vil kræve store investeringer og forandringer i vores 
samfund, men omstillingen rummer også store muligheder 
for at befæste Danmarks styrkeposition inden for grønne 
løsninger og bæredygtighed og dermed bidrage til Dan-
marks langsigtede konkurrenceevne, vækst og velstand

Ikke alle er tilfredse
Flere af de involverede har dog allerede givet udtryk for 
utilfredshed med dele af rapporten.
Både Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening kalder 
rapporten fra partnerskabet for energi og forsyning for et 
partsindlæg, og Dansk Fjernvarme vil nu aflevere deres 
egne anbefalinger til politikerne ifølge direktør i Dansk 
Fjernvarme, Kim Mortensen.
Et af ankepunkterne er, at Ørsted har haft formandsskabet, 
hvorfor flere deltagere påpeger, at dette præger indholdet 
blandt andet anbefalingen om mere havvind, en kraftig 
udbygning af elnettet og masser af power-to-x.

Dansk Fjernvarme har proklameret, at de vil aflevere deres 
egen anbefaling til politikerne om, hvordan varmesektoren 
bør udvikle sig, og hvordan boligopvarmning skal bidrage 
til reduktionsmålet.

Dansk Affaldsforening beklager, at der har manglet åben-
hed om beregningerne, og at der ingen åben diskussion 
har været af køreplaner og prioriteringer i planen, før den 
blev offentliggjort, ligesom man mener at energieffektivise-
ringer fylder for lidt.

Årsagen til at Regeringen har etableret klimapartnerskaber 
er, at erhvervslivet spiller en væsentlig rolle i indsatsen for 
at realisere regeringens mål om 70 procent reduktion af 
drivhusgasudledningen i Danmark i 2030.
Ligesom målet ifølge regeringen også er, at den grønne 
omstilling fører til arbejdspladser og eksport.

De 12 involverede brancheforeninger er Dansk Industri, 
Dansk Erhverv, Dansk Affaldsforening, Dansk Fjernvarme, 
De frie Energiselskaber, Drivkraft Danmark, Landbrug 
& Fødevarer, Olie Gas Danmark, Wind Denmark, Dansk 
Skovforening, Brintbranchen og Dansk Metal.

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT

Vi tilbyder højt serviceniveau 
og rettidig omhu til de danske 
kraftvarmeværker indenfor:
• Rensning af røggasvekslere
• Rensning af skorstene
• Rengøring af turbiner, rør og  
 kondensatorer med videre

Herunder af- og påmontering af dæksler, tildækninger.
Spuling af rør og skorstene sker med indtil 1000 bars 
vandtryk ved hjælp af rotordyser. 
Også slamsugning af sod og olieslam fra udspulet ma-
teriale samt behandling og deponering af slam udføres.
HUSK: Udover de ovenstående speicalist opgaver 
udføre vi også traditionelle slamsugningsopgaver og 
meget andet.

Kontakt os for et uforbindende tilbud og vi finder altid 
en løsning, der passer til jeres behov og krav...!

Ferslevvej 45 · 9230 Svenstrup · Tlf. 98 38 26 00

AALBORG KLOAK SERVICE ApS

Rør i røggasveksler - før og efter
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20
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Danmarks 
mest populære 

leverandør

Må vi hjælpe dig 
og gøre livet let 
for dine kunder?

Med en god varmepumpeløsning får dine kunder 
et grønt og bæredygtigt varmeværk derhjemme. 
Det er et godt alternativ, hvis du en dag må lukke 
dit varmeværk helt eller delvist. 

Ta’ fat i os på 89 32 25 28 og hør, hvordan du gør 
livet lettere for dine kunder, hvis fremtiden er uvis.

ok.dk/varmepumper
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Danske forbrugere har investeret mil-
liarder i nye målere og vi har et elnet, 
som vi kan stole på, men vi har slet 
ikke fået den grønne omstilling ud af 
det, som vi kunne have fået. 
Vi udnytter for eksempel stadig ikke 
til fulde, at forbrugerne med Smart 
Grid kan flytte forbruget, så der er 
grøn strøm til alle på alle tidspunkter 
af døgnet. 
I en analyse udarbejdet af De Frie 
Energiselskaber med støtte fra Ener-
gistyrelsens Smart Grid-pulje, identifi-
ceres 7 væsentlige barrierer for smart 
grøn omstilling på energiområdet. 
Heldigvis indeholder analysen også 
et katalog med 19 løsningsforslag, 
som alle kan være med til at gøre den 
grønne omstilling billigere og mere 
effektivt, end der hidtil har været lagt 
op til. 

Undgå kabel-pløjning
Rapporten sætter fokus på, hvor-
dan vi kan flytte strømforbruget, så 
efterspørgslen efter strøm bliver jævnt 
fordelt hen over et døgn. Blandet 

andet ved at flere nye og innovative 
virksomheder får mulighed for at 
udbyde såkaldte fleksibilitetsydelser, 
der hjælper med at undgå huller i 
strømmen. 
Der kommer pres på efterspørgslen 
efter strøm til fremtidens mange elbi-
ler og varmepumper. En løsning, der 
har været på bordet, er at pløje nye 
kabler ned i jorden fra kyst til kyst. 
Det koster op mod 48 mia. kr. og vil 
binde voldsomme investering til een 
løsning. 
Den nye rapport viser, hvordan vi med 
få, effektive initiativer, kan imødekom-
me den stigende efterspørgsel og 
samtidig undgå overinvestering i vores 
elnet. 

Umuligt for virksomheder og 
forbrugere at bidrage
Som noget nyt er den nye analyse 
baseret på interviews med forbrugere 
og nogle af de nye virksomheder, som 
står på spring for at påtage sig nye 
roller i den grønne omstilling. 
Interviewene har afsløret, at der både 

for nye virksomheder, som vil sælge 
grøn energi-fleksibiltet og forbrugere, 
der ønsker at samle sig i energifælles-
skaber, findes en række barrierer, 
som i dag gør det umuligt at bidrage 
til at bidrage til den grønne omstilling.
Analysen viser dog også, at barrie-
rerne for en grøn energiforsyning i 
Danmark kan løses med nye regler, 
som skaber et klart incitament hos 
elnetselskaberne til at udnytte Smart 
Grid. 

- Reglerne skal forenkles og incita-
mentet for infrastrukturselskaberne til 
at agere objektivt og neutralt overfor 
alle kommercielle selskaber skal 
skærpes, siger Jette Miller til Kraftvar-
menyt.

Lovgivning tænkt til fortidens 
energisystem
Analysen viser groft sagt, at ram-
merne og energilovgivningen – trods 
liberalisering – er tænkt til fortidens 
energisystem. Hvis vi skal udnytte 
Smart Grid-mulighederne, skal vi 

Der er milliarder at spare ved bedre udnyttelse af de investeringer, som er 
foretaget i et smart elnet i Danmark ifølge Jette Miller, adm. direktør De Frie 
Energiselskaber

Milliarder 
at spare 
ved smart 
grøn omstilling

8  K R A F T V A R M E  N Y T  A P R I L  2 0 2 0

Bliv klar til:
• digitale LER-oplysninger/LER 2.0
• 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

skærpe reglerne, sådan som rappor-
ten peger på. 
Det vil sikre, at monopolselskaberne 
behandler alle nye selskaber og 
forbrugere lige. Det vil sikre effektiv 
grøn omstilling, og dermed sikre at vi 
får mere grøn omstilling for de samme 
penge. 

De tre vigtigste løsninger
- Blandt de 19 løsningsforslag vil jeg 
her fremhæve tre af de mest væsentli-
ge, siger hun. 

For det første skal der være klar ad-
skillelse hvad angår økonomi, opgaver 
og ansvar mellem energiselskabernes 
monopolforretninger og deres kom-
mercielle forretninger. 
Enhver uklarhed er en markedsbar-
riere, fordi den med sin mangel på 
transparens og lige vilkår forhindrer 
et lige og fair kommerciel marked i at 
udvikle sig.
 
For det andet skal staten påtage sig 
en ny og aktiv rolle, hvor det er staten 
der har taktstokken og som sætter sig 
for at udvikle et fleksibilitetsmarked. 
Opgaven har stået på ”To-do”-listen 
alt for længe. 

For det tredje skal vi ændre syn på 
vores elmåler. 
Vil vi have fleksibelt elforbrug og 
ønsker vi, at innovative virksomheder 
skal på banen med nye produkter 
og services, der understøtter grøn 
omstilling af elsystemet, er vi nødt til 
at komme til den erkendelse, at en 
forbruger vil få mange flere elmålere i 
hjemmet. Elmåleren vil være forbruge-
rens, og ikke netselskabets i en ny og 
langt mere digital æra. 
Mange af de nye produkter og ser-

vices vil være kendetegnet ved, at de 
har indbyggede målere, og at leve-
randørerne selv indhenter de data de 
behøver for at kunne levere. 
At leverandørerne er afhængige af 
netselskaber i opsætningen af måle-
ren er ikke holdbart, fordi det skaber 
uigennemsigtighed, afhængighed og 
foranlediger besværlige og omkost-
ningstunge processer. Uden forbru-
gernes og virksomhedernes aktive 
bidrag, tager det længere tid at nå 
vores ambitiøse klimamål – og det 
bliver meget dyrere. 

Penge skal øremærkes elnettet
Derfor anbefaler vi i De Frie Energisel-
skaber en anden vej. Det er vejen hvor 
forbrugeren er i centrum, hvor penge 
øremærket ny infrastruktur isoleres i 
netselskaberne og hvor konkurrencen 
på energimarkederne er fri, lige og fair. 
I kommissoriet for Klimapartnerska-
berne blev det klart beskrevet at 
partnerskabernes forslag ikke måtte 
have kasseeffekt, og dermed også at 
de nye tiltag ikke måtte have betyd-
ning for din og min skattebillet. De 19 
løsninger, som De Frie Energiselska-
ber peger på har ingen kasseeffekt. 
De er gratis i den forstand, at det blot 
er en række regler, som der bliver 
færre af for at stimulere konkurrence, 
innovation og virkelyst – ikke mindst 
for den enkelte energiforbruger. Der-
næst lever de også op til et andet krav 
i klimapartnerskaberne nemlig at det 
skulle være i overensstemmelse med 
lovgivningen på europæisk plan. Det 
er forslagene også. De understøtter 
liberaliseringen af elmarkedet.

Undgå at grave flere kabler ned
Som også professor Poul Erik Mort-
horst, medlem af Klimarådet sagde 

i forbindelse med offentliggørelse af 
rådets anbefalinger, så behøver grøn 
omstilling ikke betyde at vi pløjer nye 
kabler ned i Danmark fra øst til vest: 
”Vi skal helst undgå at grave flere 
kabler ned”. 
Hasteopgaven bliver derfor nu at få 
skabt et marked for fleksibilitet. Det 
marked har netselskaberne i dag intet 
incitament til at gå ind i. Derfor er 
der alvorlig risiko for en overinveste-
ring i infrastruktur: Uden økonomisk 
incitament til opkøb og opdyrkning af 
et fleksibilitetsmarked, så risikerer vi at 
netselskaberne i stedet efterspørger 
en alt for stor udbygning af elnettet. 
Enhver overinvestering vil forhindre, 
at vi så hurtigt som muligt når mål for 
grøn omstilling, og at vi når de mål på 
den mest effektive måde. 
Derfor er den vigtigste opgave nu, at 
politikerne udstikker klar retning for 
den grønne omstilling. 
Vil de have forbrugerne og marke-
derne til at arbejde med, så skal de 
melde det klart ud. Forventningerne 
skal være klare. 

- Ellers forsvinder de forbrugerne og 
de private selskabers interesse i at 
investere i Danmarks energimarked, 
lyder det fra De Frie Energiselskabers 
direktør.

Læs hele rapporten her: http://de-
frieenergiselskaber.dk/wp-content/
uploads/2020/03/4.-Rapport-Et-forret-
ningsmodent-og-fleksibelt-elmarked.
pdf 

 Jette Miller   
adm. direktør   
De Frie Energiselskaber 

K R A F T V A R M E  N Y T  A P R I L  2 0 2 0   9

http://www.dfp.dk


Omkostningseffektiv 
grøn omstilling

KraftvarmeNyt har interviewet Anders 
Plejdrup Houmøller indehaver af 
Houmøller Consulting for at høre hans 
mening om rapporten fra Dansk Ener-
gi ”klimapartnerskaberne”.

Anders Houmøller har mere end 25 
års erfaring fra el-leverandørside, lige 
fra produktion til leverance, ligesom 
han har arbejdet indenfor IT i flere år.
Han har blandt andet i 12 år stået i 
spidsen for Nord Pools aktiviteter i 
Danmark. 
Så det er en erfaren og velbevandret 
herre indenfor energisektoren.

- Knapt var rapporten publiceret, før 
kritikken haglede ned – blandt andet 
fra deltagere i klimapartnerskabet, 
siger Anders Houmøller til Kraftvar-
menyt. 

Kritikken går både på rapportens 
anbefalinger og rapportens tilblivel-
sesproces (se også beskrivelse af 
rapporten i anden artikel her i bladet).
EnergiWatch rapporterede den 17. 
marts, at ”en lang række af de organi-
sationer og selskaber, der var udpe-
get som bidragsydere følte, at der, 
allerede lang tid før coronaens indtog, 
i realiteten var indført afstandskrav. 
At det ikke var et klimapartnerskab 
for energi- og forsyningssektoren, så 
meget som et partnerskab isoleret set 
for elsektoren. 

Allerede fra begyndelsen stod det 
for mange af de involverede klart, at 
der var tale om en stram, topstyret 
proces. Formanden var ikke til sinds 
at mødes med organisationerne, der 

internt blot afholdt tre møder under 
forløbet. 
Og var det småt med informationsni-
veauet ovenfra i den første tid, så blev 
der lukket nærmest helt ned, efter at 
et udkast til anbefalingerne i februar 
blev lækket til Berlingske Tidende.
Desværre må rapporten netop ses 
som velfinansierede særinteressers 
lobbyisme. 
Som bekendt er det almindeligt, sær-
interesser søger at skaffe sig andel af 
pengene, når samfundet skal løse en 
stor og kostbar opgave. 
Af indlysende grunde er det imidler-
tid skadeligt for både den grønne om-
stilling og for Danmarks økonomi, hvis 
særinteresser skaffer sig milliard-
subsidier fra skatteyderne og energi-
forbrugerne i ly af befolkningens vel-
begrundede bekymring for miljøet.
I en ny rapport fra Det Økonomiske 
Råd skriver rådet bl.a.:
”Det er (…) hensigtsmæssigt, at 
klimaloven ikke indeholder sektorspe-
cifikke målsætninger”.
Det Økonomiske Råds anbefaling om 
at undgå ”sektorspecifikke målsæt-
ninger” står i skrap kontrast til Dansk 
Energis rapport.
Således foreslår rapporten blandt an-
det en politisk aftale om årlige udbud 
af hav-vind frem mod 2030 på mindst 
12-13 GW. Desuden foreslår rappor-
ten en massiv, statsdirigeret satsning 
på Power-to-X teknologier.

- Interessant nok har Ørsted som be-
kendt store, kommercielle interesser 
i netop havvindmøller og Power-to-X 
teknologier, siger Anders Houmøller. 
Desuden trækkes en gammel traver, 

der er stærkt promoveret af Ørsted, 
af stalden endnu engang: Idéen om 
etablering af Nordsø energi-øer til 
havvind.
Kapløbet mellem de grønne tekno-
logier er imidlertid i fuld gang. Det er 
f.eks ikke afgjort, om solceller eller 
vindmøller bliver fremtidens vindende, 
grønne teknologi. 
Blandt andet derfor virker det ikke 
hensigtsmæssigt at gribe til politisk 
detailstyring. Til sammenligning an-
vender de tidligere sovjetstater i dag 
hverken 5-års eller 10-års planer.
Rapportens planøkonomiske tilgang 
ville ikke være billig for danskerne:

- Om prisen for rapportens forslag 
står der i rapporten, at ”mer- og eks-
trainvesteringer samlet set løber op i 
ca. 32 mia. kr. årligt i årene frem til og 
med 2030”.
Dette megalomane beløb svarer til, vi 
årligt kunne bygge 8 nye supersyge-
huse i Danmark.

- Rapporten anslår, årlige subsidier på 
5-7 mia. kr. vil være nødvendige for at 
opfylde rapportens forslag.
Til sammenligning er regionernes 
årlige udgifter til kredsløbssygdom-
me, der er den hyppigste dødsårsag i 
Danmark, knap 7 mia. kr. 

- Rapporten foreslår en svækkelse 
af reguleringen af netselskaberne, så 
de f.eks får ret til ”aktiv” deltagelse i 
forsknings-, udviklings- og demon-
strationsprojekter.
Imidlertid er monopolselskaber næp-
pe de rette til at udvælge kommercielt 
levedygtige teknologier. Dette er rigt 

Mandag den 16. marts publicerede Dansk Energi rapporten for klimapartner-
skabet for energi- og forsyningssektoren
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illustreret af selskabernes hidtidige 
aktiviteter – forsøg på udvikling af 
trehjulede elscootere og lignende.
Desuden er historikken for elnetsel-
skaberne og Dansk Energi ikke 
opmuntrende, når det gælder deres 
håndtering af midler, der er afsat til 
miljø-forbedringer: Både elnetselska-
berne og Dansk Energi har skandale-
sager, hvor pengene til energispare-
ordningerne er blevet misbrugt. Det 
har ført til en skarp påtale fra rigsrevi-
sionen.

- I rapportens figur 22 foreslår Dansk 
Energi, der frem til 2030 bruges 
mellem 83 og 104 mia. kr. på distribu-
tionsnettet (dvs. den del af elnettet der 
ikke er ejet af Energinet.dk). Det svarer 
til 8-10 mia. kr. om året.
Til sammenligning bruger regionerne 
årligt knap 9 mia. kr. til kræftbehand-
ling.
Det hører med til historien, at elkon-
gerne har haft travlt med at trække 
penge ud af distributionsnettet: 

Landets fem største elnetvirksomhe-
der har i en periode over ti år frem til 
2018 trukket 16 mia. kr. ud af elnettet, 
som påvist i en analyse udgivet af 
Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynets 
analyse melder desværre ikke noget 
om, hvor store beløb, der er trukket 
ud de foregående år, eller hvor store 
beløb, de øvrige selskaber har trukket 
ud af deres elnet.

Alene i 2030 er prisen for en grøn 
omstilling, der bl.a. følger rapportens 
råd, 15 mia. kr. Det er 5.000 kr. om 
året per husholdning. Med en om-
kostningseffektiv grøn omstilling kan 
vi sikkert bruge pengene bedre andre 
steder.

- Vi skal ikke lytte til særinteressernes 
sirenesang. I stedet for den detailsty-
rede kommando-økonomi må vi have 
fri konkurrence mellem både kommer-
cielle virksomheder og grønne tekno-
logier efter min menig, siger Anders 
Houmøller.

- Det er markedsøkonomi, der har 
skabt vores velfærd og velstand. 
Nu skal markedsøkonomien hjælpe os 
med den grønne omstilling. 
Politikerne skal skabe rammerne og 
markedet finder vejen. Også kun på 
den måde kan vi satse på teknolo-
gier, der har eksportpotentiale. Den 
planøkonomiske vej vil lede os ind i 
Concorde-lignende blindgyder, kon-
kluderer eksperten.

- Med en omkostningseffektiv, mar-
kedsmæssig tilgang til den grønne 
omstilling kan vi få råd til at tage vare 
på både miljøet og befolkningens hel-
bred. Den grønne omstilling må ikke 
blive elkongernes tag-selv-bord, siger 
han afslutningsvis.

 Anders Plejdrup  
Houmøller  
Houmoller Consulting ApS

Politikerne skal skabe rammerne og så skal markedskræfterne nok vise vejen, vi skal ikke have planøkonomi i energisekto-
ren, siger Anders Plejdrup Houmøller
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Stor udvidelse af forsynings-
områder på vej

Planen er i tråd med Næstved Kom-
munes ønsker og krav til fremtidens 
energiforsyning.
Næstved Kommune har lavet en plan, 
hvor CO2 udslippet inden for varme-
forsyning skal reduceres fra 151.000 
ton til 24.000 ton i 2035 (84 procent), 
og hvor 90 procent af Næstved by 
skal forsynes med fjernvarme senest 
i 2035. 
Næstved Varmeværk forsyner i dag 
mere end 50 procent af Næstved By. 
Målet er, at 90 procent af alle ejen-
domme i Næstved by skal forsynes 
med fjernvarme inden 2035.
Samtidig skal naturgassen udfases i 
takt med udviklingen mod mere grøn-
ne og vedvarende energiløsninger.

En visionær bestyrelse, som ønsker 
grøn omstilling og forsyningssikker-
hed langt ind i fremtiden, har truffet 
beslutning om en stor udvidelsesplan 
i Næstved området.

- Vi er så heldige at have en sammen-
sat bestyrelse, hvor medlemmerne 
hver især kommer med kompetencer 
fra deres daglige arbejde og derfor 
kan bidrage med input, gode ideer 
og forslag og ikke mindst viden og 
kompetence, som samlet set er så 
vigtig for, at vi i den daglige ledelse 
kan træffe beslutninger til gavn for 
fremtiden.
- Bestyrelsen har også en stor for-
ståelse for, at vi skal gå foran i den 
grønne omstilling til gavn for borger-
ne, miljøet og ikke mindst fjernvar-
meværkets fremtid, siger direktør på 
Næstved Fjernvarme Jens Andersen.

Branding, kommunikation og 
borgerinddragelse
Det er en storstilet plan som Næstved 
Fjernvarme lægger for dagen. 
Det kræver to-vejs-kommunikation 
med borgerne og betydelig borger-
inddragelse, hvis det skal lykkes at 

udvide og ekspandere det gamle 
fjernvarmeanlæg, som ligger på den 
”gamle” papirfabrik grund fra 1937.
Den gode historie om fjernvarme skal 
fortælles. Borgerne skal vide, at fjern-
varme er mere energieffektivt og be-
laster miljøet betragteligt mindre, end 
hvis hver enkelt husejer fyrede i egen 
kedel. Der er derfor store miljømæs-
sige fordele ved at skifte til fjernvarme 
for både huse og lejligheder. 
Fjernvarme er varme med omtanke 
for mennesker og miljø og din øko-
nomi. 
Med fjernvarme er der flere om at 
dele udgifterne, og alle får glæde af 
stordriften. 
Et fjernvarmeværk kan købe stort ind 
og sikre, at brændsler og ressourcer 
er effektivt udnyttet, og det er vig-
tigt, lokalbefolkningen forstår og ikke 
mindst fortæller dette videre fra mund 
til øre.
Fremtidens energikilder er mangfoldi-

Næstved Fjervarme udvider det eksisterende fjernvarmeområde til at omfatte et 
væsentlig større dækningsområde

Niels Jernes Vej 10  I  9220 Aalborg Ø  I  Danmark
tel: +45 9635 4444  I  email: emd@emd.dk

Ny beregningsmetode i energyPRO 
 
Hidtil har optimeringen i energyPRO været baseret på en analytisk til-
gang, men i den kommende version af programmet tilbydes også at en 
solver kan anvendes til at beregne den optimale drift. 

Det er både muligt at anvende den gratis solver CBC eller kommercielle 
solver Gurobi såfremt der er købt adgang til denne. 

Kontakt os endelig for yderligere oplysninger !
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Stor udvidelse af forsynings-
områder på vej

ge, og det er vigtigt man lokalt udnyt-
ter tilgængelige affaldsressourcer.
Fjernvarmen fra Næstved Fjernvarme 
er baseret på 98 procent affald (af-
faldsforbrænding fra 6 lokale kommu-
ner).
Planen, som bestyrelsen i samråd 
med ledelsen står inde for, er en 
femårs plan og omfatter områderne 
Grimstrup, Åderupvej-Svendborg-
vej-Odensevej, Holsted Erhvervsom-
råde, Næstved Storcenter-Megacen-
ter, Industrivangen og Erantisvej og 
hermed alle vejene i de respektive 
områder.
Udførelsen vil ske i årene 2020-2024 
og sker først efter, at man opnår et 
forhåndstilsagn på 40-65 procent i 
hvert enkelt område.
Der er tale om cirka 1700 nye ejen-
domme/husstande svarende til cirka 
50.000 Megawatt.
En informativ og god hjemmeside er 
meget vigtig i kommunikationen til 
borgerne. Eksempelvis har Næstved 
Fjernvarme konstrueret en såkaldt 
”prisberegner”, så man som borger 
let kan se, hvordan den fremtidige 
varmeøkonomi bliver med fjernvarme i 
forhold til nuværende tilslutning.
Ligesom de borgere, som måt-
te ønske en konkret beregning og 
hjælp, kan henvende sig direkte, og 
så hjælper Næstved Fjernvarme med 
beregningen.

En hel række fordele for  
borgerne
På et borgermøde afholdt i januar i år 
præsenterede Næstved Fjernvarme 
de fremmødte borgere for planerne 

Direktør på Næstved Fjernvarme Jens Andersen fremhæver en handlekraftig 
bestyrelse og en dygtig medarbejderstab som grundlaget for Næstved Fjern-
varmes høje tilfredhed blandt nuværende forbrugere.
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og fortalte om, hvorfor fjernvarme skal 
spille en afgørende rolle i fremtidens 
energiforsyning.

Flere fordele:
- 100 procent rabat på tilslutningsbi-
drag år 1
- 100 procent finansiering af alle 
udgifter
- Billig og miljøvenlig varme
- God og lokal service
- Høj forsyningssikkerhed
- Forbrugerejet selskab betyder 
stemmeret på generalforsamling og 
mulighed for valg til bestyrelsen.
- Borgerinddragelse og indflydelse på 
selskabet.

Den grønne omstilling kombineres 
med investeringer i lokalsamfundet og 
lokale arbejdspladser.

- Allerede her i 2020 investerer vi for-
ventet 71 mio. kr. samtidig med, at det 
betyder mindst 50 nye lokale arbejds-

pladser, så det er en win-win situation 
både for borgerne og lokalsamfundet i 
helhed, siger Jens Andersen.

90 procent af de nuværende kunder 
er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” 
og denne afsmittende effekt bruges 
selvfølgelig til at markedsføre sig over 
for den nye store kundegruppe.

- Før vi påbegynder at grave og etab-
lere tilslutninger, har vi besluttet, at der 
skal være en positiv forhåndsaccept, 
hvorfor vi har besluttet at yde 100 pro-
cent rabat på tilslutningsbidraget i det 
kalenderår, hvor fjernvarmen etable-
res, siger direktør Jens Andersen.

Den gratis tilslutning det første år 
nedtrappes gradvist, således at man 
år to får 75 procent af tilslutningen 
godtgjort faldende herefter med 25 
procent hvert år.

- Man skal huske på, at borgerne 

i dette land har frit brændselsvalg, 
hvorfor anvendelsen af fjernvarmen 
skal motiveres, og borgerne skal 
inddrages så vidt og så godt som 
muligt, så vi får så mange med som 
muligt fra starten af. Det handler om 
information og kommunikation. Derfor 
har vi afholdt det lokale borgermøde 
(beskrevet ovenfor), hvor man kunne 
stille spørgsmål og komme med input 
og kommentarer til projektet, siger 
Jens Andersen.

Næstved Fjernvarme har med andre 
ord brugt megen energi på imagepleje 
og information om fordelene ved fjern-
varme både for borgerne, miljøet, den 
grønne omstilling og samfundsøkono-
mien generelt.

Man stiller også gerne op med 
information ved lokale events og 
forsamlinger som generalforsamlinger, 
beboermøder, bestyrelsesmøder og 
hjemmebesøg.

Økonomi
DVB – alle ejendomme

2020
Grimstrup-området
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Proceduren før man overhovedet kan 
gå i gang med et sådant projekt er, at 
der laves en ansøgning til varmeplan-
myndigheden (kommunen) og hvis/
når naturgasselskabet så klager over 
afgørelsen kommer den i Energiklage-
nævnet.
Først i november 2019 fik man tilsagn 
til at gå i gang, og nu her først i 2020 
går det stærkt.

- Vi har været klar til at gå i gang 
længe, hvorfor det er dejligt endelig at 
kunne sætte gravemaskinerne i gang. 
Projektet er som nævnt et femårigt 
projekt og allerede nu kan vi mærke 
borgernes positive tilgang til projek-
tet, hvorfor rundspørgen i forbindelse 
med første etape er gennemført, og 
borgerne har i vid udstrækning sagt 
ja, siger direktøren.

- Næstved Fjernvarme er placeret ved 
hovedledningsnettet og lige ved Suså, 
hvor man over tid har muligheden for 
at udnytte varmegenvindingsmulighe-
der. Og så har vi jo den store fordel, at 
vi til hverdag fra det nye domicil, kan 
kigge ud på sejladsen på Susåen og 

se et smukt vandløb. Det er motive-
rende, siger direktør Jens Andersen.

Forbrugerne kan selv vælge 
tilslutningsmodel
Næstved Fjernvarme tilbyder tre tilslut-
ningsmodeller:
• Model A – varmemesterordningen
• Model B – tilslutningsanlæg
• Model C – almindelig tilslutning

- Vi ønsker at gøre det enkelt og let for 
forbrugerne at vælge tilslutningsløs-
ning, afhængig af om man er ”nybyg-
ger”, allerede etableret husejer, bor i 
lejlighed eller er ”gør det selv” forbru-
ger, siger direktøren.

Model A også kaldet varmemester-
ordningen er en komplet ordning, som 
indeholder alle udgifter til afkobling og 
bortskaffelse af eksisterende anlæg, 
afkobling af EVIDA, kompensations-
betaling til EVIDA, opsætning af nyt 
tilslutningsanlæg med tilhørende el-, 
og VVS-arbejder, service og vedli-
geholdelse af varmerummet, samt 
rådgivning om ejendommens øvrige 
varmeinstallation.

Aftalen indeholder ikke asbestsane-
ring, malerarbejder, udbedring af ulov-
lig installation, el-tilslutning længere 
væk end 1,5 m, puds- og murskader 
efter gasskab og lignende.
Model B også kaldet tilslutningsan-
læg indeholder alle udgifter til anskaf-

• Renovering og nyanlæg fjernvarmeledninger
• Detailprojektering hoved- og stikledninger
• Detailprojektering belægninger
• Koordinering med ledningsejere
• Udarbejdelse af skilte- og afmærkningsplaner
• Trafikplanlægning
• Borgerhåndtering
• Arbejdsmiljøkoordinering
• Jordhåndtering
• Tilsyn og byggeledelse

Præstøvej 39, 4700 Næstved • Theilgaards Torv 1, 4600 Køge • www.lyngkilde.dk • Tlf. 55 72 66 11

FA K TA
Næstved Fjernvarme blev stiftet i 
1965 som et amba.

Etablering af central og led-
ningsnet blev påbegyndt i maj 
måned samme år.

Bestyrelse består af 7 medlem-
mer, hvoraf et medlem udpeges 
af kommunalbestyrelsen.

Kundegrundlaget er 5.300.

Omsætningen er 108 mio.kr. med 
en balancesum på 302 mio.kr.

1. juni 2018 skiftede man navn til 
Næstved Fjernvarme beskæfti-
ger i dag 19 medarbejdere.
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felse af tilslutningsanlæg, service og vedligeholdelse.
Aftalen indeholder ikke afkobling og bortskaffelse af 
eksisterende anlæg, afkobling af EVIDA, kompensations-
betaling til EVIDA, opsætning af nyt tilslutningsanlæg med 
tilhørende el- og VVS-arbejder, service og vedligeholdelse 

af varmerummet og rådgivning om ejendommens øvrige 
varmeinstallation.
Model C er den enkleste af modellerne og omfatter kun 
etablering af stikledningen og 1 års mulighed for rabat.
Borgerne har ingen tilslutningspligt. 

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

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
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Model A og B kan opsiges med 1 måneds varsel.
Fjernvarmeleverancen kan opsiges med 6 mdr. varsel jf. 
vedtægternes § 5.
Tilslutningsanlægget skal naturligvis leveres tilbage.

- Vi opfattes positivt af lokalbefolkningen, men skal natur-
ligvis hele tiden ”arbejde” og gøre os fortjent til det. Derfor 
arbejder vi hele tiden på optimeringer og effektiviseringer, 
så vores varmepris ud fra givne råvarepriser og vores øn-
ske om forsyningssikkerhed, kan holdes så lav som muligt, 
siger direktøren.

I forhold til udbygningen vil hovedparten af kunderne op-
leve en ikke uvæsentlig besparelse i forhold til den pris, de 
betaler for naturgas og dette kombineret med, at mange 
borgere ønsker en grøn omstilling, vil uden tvivl få hoved-
parten til at vælge fjernvarmen.

- For at vise vores velvilje og bane vejen for kontakten til de 
nye forbrugere, har vi sågar lavet en attraktiv aftale med en 
gasfyrsspecialist, som kan hjælpe kunderne i overgangs-
ordningen, hvis de oplever problemer. Vi nedtager også de 
gamle gasfyr og bruger dem som reservedele, så forbru-
gerne får lavest mulige omkostninger med vedligehold af 
deres gasfyr, siger Jens Andersen.

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT

Tilslutningsanlægget til forbrugerne er et enkelt og moder-
ne udtryk, hvor en gennemstrømningsvandvarmer (erstatter 
den almindelige varmtvandsbeholder) sidder diskret skjult 
bagved betjeningspanelet, og panelet omsluttes af et hvidt 
kabinet.
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Byggeriet af Sorøs nye biomasse 
kraftvarmeværk er påbegyndt
Sorø Fjernvarme ønsker lavere varme-
pris og minimal miljøpåvirkning. 

Det har ført til byggeriet af deres nye 
kraftvarmeværk, som skal fyres med 
lokal biomasse. 
Projektet forventes at sænke varme-

prisen med over 3.700 kr./forbruger/
år, og da værket skal fyres med et 
restprodukt, i form af lokal fornybar 
biomasse, bliver el og varme CO2 
neutralt.

Lokale ressourcer udnyttes i 
nyt kraftvarmeprojekt
Fjernvarmekunderne i Sorø kan nu se 

frem til billigere varme, og haveejerne 
kan glæde sig over, at deres haveaf-
fald frem over gør nytte og bliver til 
fjernvarme. 

Nu er byggeriet nemlig begyndt på 
det nye kraftvarmeværk i Sorø, og det 
forventes at stå færdigt i sensomme-
ren 2021.

Sorø Fjernvarme ønsker lavere varmepris og minimal miljøpåvirkning

Byggeriet af Sorøs nye biomasse 
kraftvarmeværk er påbegyndt

ZEPPELIN DANMARK A/S
NYT NAVN – 
SAMME GODE PRODUKTER, 
SAMME GODE SERVICE. 

www.zeppelin-cat.dk
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Kedelanlægget i det nye kraftvar-
meværk skal leveres af Dall Energy. 
Efter en offentlig udbudsrunde har 
bygherrerådgiveren, COWI, fundet det 
økonomisk mest fordelagtige tilbud, 
baseret på indkøbspris og 15 års 
driftsudgifter. 
Det nye biomasseanlæg skal erstat-
te det hidtidige naturgasanlæg som 
varmekilde.

Biomasse som restprodukt er 
optimalt for miljø og økonomi 
Om brugen af have-park-overskud er 
Sorø ikke i tvivl. 

- Det er CO2-neutralt og det er forny-
bart, vi får den samme mængde ind 
hvert eneste år, det har vi fået de sid-
ste mange, mange år, udtaler Tommy 
Fer, Projektleder hos Sorø Fjernvarme.

Og minimal miljøpåvirkning går hånd i 
hånd med optimal økonomi. 
Sorø Fjernvarme forventer en årlig be-
sparelse på 3.748 kr. for et standard-
hus når kraftvarmeværket er bygget 
færdigt. 

Der er masser af biomasse til rådig-

hed i Danmark. De danske skovbrug 
udnytter så meget træ som muligt til 
tømmer, men rester og udtyndingstræ 
må omdannes til flis, som dermed 
er lavet af overskudstræ. Sammen 
med have-park-overskud fra den 
lokale genbrugsstation, udgør dette 
overskudstræ en lokal ressource som 
bedst kan anvendes lokalt.
De mange små decentrale varmevær-
ker kan altså producere CO2 neutral 
fjernvarme, når de bruger et restpro-
dukt i form af biomasse.

Der findes ikke noget miljømæssigt 
bedre alternativ til bortskaffelse af 
overskudstræet; hvis overskudstræ 
komposteres eller rådner i skovbun-
den, udledes CO2 og metan, som er 
en meget kraftig drivhusgas. 
Men ved kontrolleret forgasning og 
afbrænding i en ovn kan meget forure-
ning undgås. 
Certificerede målinger på Dall Energys 
referenceanlæg har vist, at udslippet 
af skadelige stoffer i røgen typisk lig-
ger langt under grænseværdierne. 
Støv er cirka 50 procent under 
grænseværdien, kulilte (CO) er cirka 
99 procent under grænseværdien 

og kvælstofilter (NOx) er omkring 30 
procent under grænseværdien.

Forgasning og forbrænding
Dall Energy præsenterede den første 
prototype af ovnen i 2009, og siden 
da er der foretaget en række forbed-

Biomasse skubbes ind i forgasseren 
med hydrauliske stempler. I ovnen 
omdannes biomassen til gas, som 
afbrændes kontrolleret og i to trin, så 
der laves mindre forurening end ved 
en risteforbrænding.
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ringer. Princippet er baseret på, at man kombinerer de 
bedste egenskaber fra forgasning og forbrænding. 

I traditionelle fjernvarmekedler afbrændes brændslet på en 
rist i bunden af kedlen, men i en
forgasser-ovn er processen opdelt i flere trin.
Brændslet føres ind i siden af forgasseren og falder ned i 
bunden, hvor der tilføres begrænsede mængder ilt, så det 
ikke antændes, men omdanner biomassen til brændbar 
gas. 
Herefter siver gasserne op gennem brændselslaget og 
bliver antændt højere oppe i ovnen, hvor der tilsættes luft.
I forhold til en traditionel ristefyret ovn byder forgasser-
ovnen på en lang række fordele: Når først der er gang i 
forgasningen, kan man hurtigt skrue op og ned for effek-
ten, og det er muligt at reducere effekten til omkring ti 
procent af den nominelle effekt og stadig have en fornuftig 
virkningsgrad og ren røggas. 
Ovnen er desuden superfleksibel, hvad angår valg af 
brændsler, og miljøbelastningen er minimal, da forgasnin-
gen foregår i et tempo, så partikler fra brændslet ikke bliver 
revet ud sammen med røgen. Det betyder også, at det 
ikke er nødvendigt at installere røggasfilter i anlægget, og 
på den måde spares der både på indkøb og på driften.

ORC-anlæg producerer el
Biomasseanlægget skal først og fremmest levre varme 
til Sorø by, men der skal også produceres op til 950 kW 
elektricitet. 
Til mindre kraftvarmeanlæg som det i Sorø vil det blive for 
dyrt og kompliceret at installere en dampturbine, så derfor 
har man valgt et såkaldt ORC-anlæg, hvor der anvendes 
olie i stedet for damp. 
Derved kan man nøjes med et lavere tryk og en lavere tem-
peratur end ved et dampbaseret anlæg, og det giver ikke 
blot en lavere anlægspris og det er også lettere at håndtere 
for personalet på et mindre kraftvarmeværk.

Anlægget i Sorø dimensioneres til at producere op til 12 
MW varme og op til 950 kW el. Når det står færdigt i år 
2021 forventes anlægget at dække ca. 3.200 borgeres 
varmeforbrug og ca. 2.200 borgeres elektricitetsforbrug.

Læs mere om Dall Energys teknologi
på www.dallenergy.dk

Dall Energy
biomasse anlæg

Billigste varmepris

Have park affald, 
skovflis mv.  

CO2 neutral & 
bæredygtig varme

10%-100% last

Tilladt at bygge i henhold
til nyeste bekendtgørelse
- idet varmeprisen bliver over 
1500kr billigere pr. husstand pr. år

 Anders Bo Laugen  
 Dall Energy ApS

Jordarbejderne er i fuld gang på byggepladsen på  
Tangagervej i Sorø

Kedelanlægget i værket består af biomasse-indfødning, 
forgasningsovn og hedt-oliekedel. Desuden anvendes 
røggaskondensering, som forbedrer virkningsgraden bety-
deligt.
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Energi Fyn er din strategiske partner på både el og gas

Vælg en værdiskabende 
leverandør
Energi Fyn er en moderne og ansvarlig energikoncern. 
Vores mangeårige erfaring på energimarkedet gør det 
nemt og trygt at handle el og gas med os.

Vi er et erfarent og dedikeret team, der lægger vægt  
på at levere god service og rådgivning. I samarbejde  
med vores handelsafdeling, der hele tiden følger energi- 
markedet, kan vi sikre kunderne konkurrencedygtige 
priser.

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

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

Energi Fyn ann Fjernvarmen landsmøde 210x297mm.indd   1Energi Fyn ann Fjernvarmen landsmøde 210x297mm.indd   1 13/01/2020   14.2413/01/2020   14.24

https://www.energifyn.dk


Nedslidt værk forvandlet til 
optimeret varmeværk

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk 
forsyner 474 forbrugere i Ørnhøj og 
Grønbjerg og havde nået et punkt, 
hvor man trængte til fornyelse, da 
værket bar præg af manglende opda-
tering og vedligehold.
I forbindelse med overtagelsen valgte 
flere af bestyrelsesmedlemmerne at 
stoppe. 

- Vi overtog driften af værket den 27. 
marts 2015, tre måneder før regn-
skabsafslutningen for 2014/2015, 
siger driftsleder Thorbjørn Frank 
Madsen.

Man kunne ved selvsyn se, at varme-
værket trængte til forbedringer.

- Derfor var vi simpelthen nødt til at 
lave forbedringer her og nu for, at vi 
kunne stå inde for driften, siger Thor-
bjørn til Kraftvarmenyt.

Driftslederen fremlage de nødvendige 
tiltag for bestyrelsen, som nikkede ja 
til investeringerne.

- Vi fik i samarbejde med bestyrelsen 
lavet en plan for de næste 3-5 års 
drift, som er blevet fulgt nøje efterføl-

gende, siger en tilfreds driftsleder.
Det første reelle driftsår var 
2015/2016. 

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarme-
værk nu med grøn profil
Produktionsanlægget i dag: 
- 1,5 MW halmkedel
- 5.000 m2 solvarmeanlæg
- 2 naturgasmotorer
- 1 naturgaskedel

Kraftvarmeværket har gennem tiden 
udviklet sig fra hovedsageligt at 
producere energi på naturgas til i dag 

Ørnhøj-Grønbjerg kraftvarmeværk (ØGKV) har siden overtagelsen af driften af 
Vildbjerg Tekniske Værker, gennemgået en positiv transformation
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blot at producere under 10 procent af 
energien med denne brændselsform. 
Den løbende optimering er sket efter, 
at værket blev en af de udvalgte til at 
få dispensation til at producere energi 
på alternative brændsler. 
Første led i optimeringsprocessen var 
installationen af et 5.000 m2 solvar-
meanlæg (i 2012).
Anlægget står i dag for ca. 20 procent 
af værkets energiproduktion. 
De resterende 75-80 procent energi 
produceres med den nye halmkedel.
Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværks 
1,5 MW halmkedelanlæg blev etable-
ret i 2017 som et led i optimeringen af 
produktionsanlægget efter bortfald af 
Grundbeløbet.
Halmtransportbåndet lastes én gang i 
døgnet. 
Det kræver en stor mængde bigballer, 
som ØGKV får leveret gennem Halm-
selskabet Danmark.
Et SRO-anlæg gør, at man kan over-
våge og optimere anlæggene fra ét 
sted.
Første step var at få etableret en ny 
pumpestation og alle de tiltrængte for-
bedringer på varmeværket for at sikre 
forsyningssikkerheden til borgerne i 
lokalområdet.

- Vi ønskede på kort sigt at sikre 
forsyningen og på lidt længere sigt 
at opnå en højere driftseffektivitet på 
anlægget. Dette er sket ved investe-
ring i et SRO-overvågningsanlæg for, 
at vi kontinuerligt kan optimere driften, 
siger driftslederen.

Man var naturligvis på daværende 
tidspunkt begunstiget af, at man 
fortsat kunne opnå Grundbeløbsstøtte 
i årene 2016-2018, hvorfor investerin-
ger i opgradering af anlægget kunne 
klares på økonomisk forsvarlig vis og 
således, at forbrugerpriserne kunne 
holdes status quo.

- Vi kunne sågar sænke varmeprisen 
i perioden fra cirka 24.000 til 16.000 
kroner for en husstand, og det er jo 
altid et godt signal at sende til forbru-
gerne, siger driftslederen med et smil.

Derudover var det for bestyrelsen og 
driftslederen vigtigt, at man begyndte 
at afskrive på anlægget, så man hur-
tigst muligt kunne få en sund likviditet.

- Det er jo en win-win for begge parter 

at kunne afskrive på et varmeværk, 
så regnskabet bliver retvisende og 
således, at der skabes et fundament 
for fremtidige investeringer til gavn for 
forbrugerne og ikke mindst til gavn for 
det lokale varmeværk, siger driftsle-
deren.

- I bund og grund har vi jo i Ørnhøj-
Grønbjerg kunnet udnytte samdriften 
over til Feldborg og Haderup, som 
er sammenlignelige varmeværker og 
over til Vildbjerg, hvor vi har drevet 
el-, vand- og varmeværk nu gennem 
mange år, siger driftslederen.

- Erfaringerne herfra har vi kunnet 
overføre til Ørnhøj-Grønbjerg værket. 
Dette kombineret med en bestyrelse, 
som har is i maven og holder fast i 

den langsigtede plan, hvor det lange 
seje træk, er det vigtigste, og gør, at 
man altid har rygdækning som drifts-
leder, fastslår han.

- Ønsket er hele tiden optimering, 
rationel drift og effektiviseringer på 
alle de anlæg, vi drifter, også på 
Ørnhøj-Grønbjerg anlægget, siger 
Thorbjørn.

Et godt eksempel herpå er, at man 
nu er ved at skifte alle pex-ledninger 
til nye ledninger i forbindelse med 
kloakrenovering, hvor asfalten alligevel 
er brudt op.

	Tekst: Kris Vetter
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Uden biomasse 
ingen grøn omstilling

I 2016 indgik Dansk Energi og Dansk 
Fjernvarme en brancheaftale for at 
sikre, at den markante CO2 besparel-
se der ønskes sker på biomassefrak-
tioner, der har en positiv klimaeffekt i 
forhold til 2 graders målsætningen.
Som en del af energiaftalen fra 2012 
blev der udarbejdet en analyse af 
anvendelsen af bioenergi i Danmark. 
Analysen har kortlagt, om der er de 
rette vilkår for en effektiv og miljø-
mæssig bæredygtig anvendelse af 
biomasseressourcer i den danske 
energiforsyning. Analysen konklude-
rede, at omstillingen på kraftvarme-
værkerne med træpiller og træflis er 

godt for klimaet, når der anvendes 
bæredygtig biomasse. Der eksisterer 
i denne sammenhæng ikke national 
lovgivning, der fastlægger kravene til 
bæredygtigt biomasse, men ved at 
parterne frivilligt indgik en aftale, kun-
ne man sende et signal om, at man 
kun ønsker at anvende bæredygtige 
biomasser (flis og træpiller).

Fra heltestatus til udskældt
Biomasse er en vedvarende energikil-
de og kan være alt fra energiafgrøder 
til restprodukter fra landbrugs- eller 
skovdrift og affald af biogen oprindel-
se. 

Biomasse kan anvendes til at produ-
cere både varme og el, men anven-
des også i stigende grad til biogas-
produktion i disse år. 
Biomassen spiller fortsat en afgø-
rende rolle i forhold til at reducere 
CO2-udledningerne fra eksisterende 
kulkraftværker gennem samfyring og 
produktion af miljørigtig varme.
Biomasse er umiddelbart helten i 
dansk energipolitik, hvis man ser på 
den hurtige omstilling fra kul med der-
af følgende stigende CO2-udledning. 
Uden biomassen var vi helt sikkert 
ikke nået så langt med den grønne 
omstilling.

Mange kraftvarmeværker har ændret produktionen for at leve op til kravene i 
brancheaftalen om bæredygtig biomasse

Certificeret skovdrift betyder, at man kan dokumentere hensynet til miljø og bæredygtig træproduktion. Det handler om 
sporbarhed, så man kan se, hvor træet kommer fra, og hvorledes det er dyrket. Det er en speciel dansk ordning, som 
private desværre ikke skal overholde.
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AEA er her fortsat 24/7 – 365

Du kan stadig regne med vores service
Vores Serviceafdeling arbejder stadig på fuldt tryk ude hos vores kunder på trods af COVID-19. 

Vi er din specialist i serviceområderne:
 z Brændere
 z Biomasse
 z El-kedler
 z Mekanisk og el-teknisk service

AEA er ISO 9001 certificeret til at udføre
eftersyn og kontrol af sikkerhedsudstyr på
damp- og hedtvandskedler.

Kontakt os på telefon 7021 0150
Vi står klar til at udføre høj standard af serviceeftersyn samt tilbyde nye driftsikre serviceaftaler.

aea.dk- Energi med værdi

Forskere og organisationer diskuterer 
stadig, hvorvidt man i praksis kan reg-
ne biomasse for CO2-neutral, når den 
udsender store mængder CO2. 
Beregninger af dette er komplicere-
de, men selve driften af skoven er 
et centralt punkt, og EU er nu på vej 
med ret skrappe krav til biomassens 
bæredygtighed.

Kritikere taler også om problemer med 
at sikre biodiversitet ved bestemte 
skovdriftsmetoder, og endelig forure-
ner forbrænding af biomasse luften 
med partikler, svovl og NOx. 

I store værker fjernes dette, men hos 
private (bla. brændeovne) og på min-
dre værker slipper det ud i luften og 
kan forårsage helbredsskader i mindre 
eller større grad.

Mange beregninger har vist, at bio-
masse ikke samfundsøkonomisk er 
den bedste løsning, ikke mindst fordi 
staten går glip af afgifter. 
Samtidig falder prisen på de konkur-
rerende VE-former som sol og vind, 

og dermed kan den grønne omstilling 
blive dyrere end nødvendigt.
En anden udfordring er økonomien 
omkring anvendelsen af biomasse, 
hvor Klimarådet har beregnet, at den 
reelle støtte til biomasse, værdien af 
afgiftsfritagelse medregnet, er større 
end støtten til havvind målt i øre pr. 
kWh.
Desuden er biomasse jo en begræn-
set ressource globalt, omend dens 
størrelse er svær at fastlægge, og flere 
mener derfor, at det er uansvarligt 
fortsat at satse på import i stor stil. 
Forskellige opgørelser viser et uud-
nyttet dansk biomassepotentiale, men 
det er typisk halm og andre typer bio-
masse end dem, som p.t. anvendes. 

Forskere og organisationer diskuterer 
stadig, hvorvidt man i praksis kan reg-
ne biomasse for CO2-neutral, når den 
udsender store mængder CO2. 
Beregninger af dette er komplicere-
de, men selve driften af skoven er 
et centralt punkt, og EU er nu på vej 
med ret skrappe krav til biomassens 
bæredygtighed.

Politisk er der nu et øget pres for, at 
man anvender biomassen bæredyg-
tigt og hvor den giver mest mening, 
uden at udlede CO2 til atmosfæren.

Fornybar ressource som kan 
erstatte fossile brændsler
Effekten af CO2 udledninger fra 
afbrænding af fossile brændstoffer, 
stigende oliepriser og begrænsede 
forsyningshorisonter har tiltrukket sig 
betydelig interesse for anvendelsen af 
biomasse til energiformål. 

Biomasse er en fornybar ressource og 
kunne/kan i princippet erstatte fossile 
kilder alle steder i samfundet; i energi-
produktion såvel som til materialer.
Når danske kraftvarmeværker skifter 
kul ud med træpiller og -flis, der kom-
mer fra bæredygtig skov, hvor træerne 
genplantes, reducerer det udlednin-
gen af CO2 markant. 
Når træer genplantes optager de på 
ny den mængde CO2, som udledes, 
når træpiller og flis omdannes til el og 
fjernvarme på et kraftvarmeværk. 
Ifølge videnskabelige studier er 
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CO2’en optaget i ny skov inden for få 
år, når man bruger resterne fra skove. 
Optagelsestiden kan endda tage min-
dre end et år. 
Når man afbrænder kul og gas, der 
har ligget i undergrunden i millioner af 
år, tilfører man CO2 til atmosfæren, og 
derfor fremtvinger fossile brændsler 
klimaforandringer.
Når biogasanlæggene anvender 
biomasse eksempelvis i form af halm 
øges tørstofindholdet i reaktorerne og 
resultatet er et markant øget gasud-
bytte.
Så umiddelbart har biomasse store 
fordele, men vi kan ikke undgå at 
afbrænding af biomasse giver udled-
ning.

Biomassen er med til at  
afbalancere et flukturerende 
energisystem
Mængden af vind og sol i energisy-
stemet svinger meget, og kan med 
dagens teknologi ikke lagres. Men 
danskerne skal også have grøn strøm 
i kontakten og klimavenlig varme i 
radiatorerne i de vindstille og oversky-
ede perioder. 

Derfor sikrer kraftvarmeværkerne med 
anvendelsen af biomasse en stabil og 
forsyningssikker energi, når solen ikke 
skinner og vinden ikke blæser.

Bæredygtig biomasse har gjort at vi 
er kommet af med kul og gas i de 
større byer hurtigt, samtidig med at 
vi har kunnet opretholde kravene om 
forsyningssikkerhed 24/7.

Siden år 2000 er forbruget af fast bio-
masse næsten tredoblet (fra 40 til 117 
PJ) og udgjorde i 2016 53 procent af 
den vedvarende energi, vi forbruger til 
både el, varme, proces og transport. 
Og 15 procent af det totale energifor-
brug i Danmark.

Til sammenligning er bidraget fra den 
meget omtalte vindkraft i samme peri-
ode vokset fra 15 til 46 PJ og udgør 6 
procent af bruttoenergiforbruget.
Den biomasse der anvendes i kraft-
varmen er typisk restprodukter fra 
skov og træindustrien, med andre ord 
træ der ikke kan afsættes til primær-
formålet.
Træpiller er sammenpresset sav-

smuld/træspåner, med andre ord det 
restprodukt der er tilbage, når man 
har bearbejdet tømmer eksempelvis 
fra møbelindustrien og savværker.

Så hvis vi ønsker forsyningssikkerhed 
kommer vi heller ikke i nærmeste 
fremtid uden om et supplement af bio-
masse, så vi kan skrue op og ned for 
varmen efter behov.

Status på anvendelsen af  
biomasse
Egenproducerede ressourcer opgø-
res/fordeles som følgende: 
- Flerårige energiafgrøder (primært 
pil og poppel), 5 PJ ekstra i 2020 i 
forhold til 2006
- Skovflis, 2 PJ
- Halm, 1 PJ
- Gylle, 6 PJ
- Affald, 6 PJ ekstra i 2020 i forhold til 
2006.

Andelen af bioenergi, der baseres på 
importerede råvarer forventes såle-
des stige fra 17 procent i 2006 til 29 
procent i 2020. 
Men det bliver naturligvis spændende 
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Gå i dybden med
NordicSub
ROV-teknologien (Remotely Operated Vehicle) gør 
det muligt at inspicere havet eller et ferskvands-
område uden at sende en dykker i vandet. Arbejdet 
på store dybder kan dermed udføres uden en be-
grænset dykningstid. Det løfter sikkerheden til helt 
nye højder.

Ekspertise under vand
Når du vælger NordicSub, får du en ROV-pilot 
med ombord, der som erhvervsdykker har erfa-
ring med at orientere sig under vandet og tage 
bestik af en given opgave on location. Vores 
ROV’er er udstyret med lys og video til opsamling 
af data og kan derudover udstyres med sonar,  
positionering og tykkelsesmåler. NordicSub udfører 
inspektion og rengøring af vandreservoirs samt 
alle former for tanke i hele landet. Med inspek-
tionen følger rapport og video/billede materiale af 
høj kvalitet. Inspektionen kan følges direkte fra en 
tilkoblet skærm fra hvor som helst i verden.

Kontakt 4142 0901 • jesper@nordicsub.dk

Fordele med ROV 
• Sikkerhed: Reducerer risici ved at erstatte behovet for en dykker i vandet
• Kvalitet: Udførlige rapporter og dokumentation i form af billed- og  

videomateriale af høj kvalitet
• Streaming i realtid: Over hele verden kan kunden følge  

undervandsinspektionen på en tilkoblet skærm
• Prisbillig: ROV-inspektioner er billigere end dykkeroperationer,  

som er underlagt omfattende sikkerhedsprocedurer og -krav

Inspektion og tykkelsesmålinger med ROV  
Højtryksresning og rengøring med dykkere

at se de endelige tal for 2020 og ud-
viklingen herefter, hvis vi får et politisk 
indgreb.

Hvad er biomassens rolle i 
fremtidens energisystem?
I energiaftalen fra 2012 ønskede po-
litikerne en hurtig omstilling fra kul til 
bæredygtig biomasse. 
På baggrund af den aftale har dan-
ske energiselskaber og kommuner 
investeret et stort milliardbeløb i at 
gennemføre omstillingen, og man har 
ombygget de eksisterende kraftvar-
meværker.

Også biogasanlæggene følger som 
bekendt trop med stigende anven-
delse af halm og anden biomasse til 
metan/biogasproduktion.

Så omstillingsparatheden er tilstede, 
men branchen sukker efter langsig-
tede stabile rammevilkår, således 
fremtidige investeringer kan ske på 
et oplyst grundlag og således der 
er bred opbakning til hvad der skal 
investeres i.

Biomasse kan indgå mange 
steder
Energisystemforskere peger samtidig 
på, at en værdifuld ressource som 
biomasse bør anvendes som råvare til 
transportbrændstoffer (biogas og bio-
brændstoffer) og på længere sigt som 
råmateriale til erstatning for plast.
Sidst men ikke mindst gør et stort bio-
masseforbrug det svært at komme i 
gang med de varmepumper, som skal 
bane vej for den elektrificering, som 
mange politikere, forskere og regerin-
gens energikommission støtter.
Så når energipolitikerne skal forhandle 
færdigt her i forsommeren og sam-
menstykke en ny klimaaftale, vil de 
konstatere, at vi er blevet meget af-
hængige af biomasse, med de fordele 
og ulemper det nu har. 
Det er op til politikerne, at afgøre, om 
denne udvikling skal fortsætte, eller 
om kursen skal lægges om, så andre 
teknologier kan begynde at afløse 
biomassen i god ro og orden.
Energibranchen følger generelt nøje 
den teknologiske udvikling og skal 
selvfølgelig bruge de teknologier, der 
giver bedst mening for forbrugerne 

og den grønne omstilling, så vi sikrer 
mest mulig ”grøn” og bæredygtig 
omstilling til laveste mulige omkost-
nings-setup. 
Derfor vil vi i fremtiden se, at andre 
teknologier som varmepumper og 
geotermi vil overtage pladsen fra bio-
masse og/eller supplere den.
Med det nuværende lovmæssige 
setup er det ikke attraktivt eksempel-
vis at udnytte overskudsvarmen fra 
industrien, da denne er pålagt høje 
afgifter, et område som har stor poli-
tisk bevågenhed netop nu. Og på flere 
områder skal rammevilkårene ændres 
hvis vi skal omstille til grøn og mere 
bæredygtig energiforsyning.
De igangværende klimaforhandlinger 
i Folketinget følges med spænding i 
energibranchen, da de vil få afgørende 
betydning for, hvad der skal investeres 
i, så vi kan sikre en grøn bæredygtig 
omstilling af energisektoren.

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT
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Stor indsats af de danske 
kraftvarmeværker

Når vi tænker kritisk infrastruktur, tænker vi oftest automa-
tisk, at det er en statslig opgave.
Men i dag er meget af vores kritiske infrastruktur enten 
privat-, forbruger- eller kommunalt ejet. 
Ja, det er faktisk mere reglen end undtagelsen, at staten 
ikke er involveret. 
Det inkluderer vores telenet, vand-, varme- og elforsyning, 
lufthavne og private havne. 
Udfordringen er selvfølgelig, at forbrugerne med rette 
kan forlange, at de skal have adgang til forsyningen uden 
bekymring om kvaliteten og forsyningssikkerheden (også 
ved eks. Corona-smitte), og være beskyttet mod urimelige 
prisstigninger. 
Men her har vi jo sektorreguleringer, som alle selskaber, 
der driver naturlige monopoler, er underlagt.

Man kan med rette sige, at hvis vi ønsker et højt niveau af 
innovation, udvikling, høj kvalitet, service og konkurrence-
dygtige forbrugerpriser, nemlig alt det som et moderne 

samfund har brug for, skal vi ikke overlade ansvaret til 
staten og få monopollignende tilstande?
Det gælder vel også, når vi taler om naturlige monopoler, 
som el- og gasdistribution med mere, som kan resultere i 
en centralisering af beslutninger og arbejdspladser?
Ved at fastholde ejerskabet ved forbrugerne ude i landet 
sikrer vi lokale arbejdspladser, innovationskraft og udvik-
ling, hvorfor statsligt ejerskab kun skal være en nødløs-
ning, hvor intet andet dur.

Ansvarlige ejere med rette kompetencer
Forbrugerne er langt bedre stillet med ansvarlige selska-
ber, der har de rette kompetencer, og som styrer efter 
forretningsmæssige principper med udgangspunkt i 
forbrugernes behov. 
Her er et ejerskab med et forbrugerejet selskab i spidsen 
én blandt flere løsninger.
Regulering og tilsyn skal naturligvis føres, men er ikke nød-
vendigvis afhængig af ejerskabet.

I disse Corona-tider gør de danske kraftvarmeværker alt, hvad der er muligt for 
at sikre forsyningen til de danske forbrugere. De danske Kraftvarmeværker er  
kendetegnet ved forsyningssikkerhed og omstillingsvilje

Der tages sikkerhedsmæssige skridt på de danske kraftvarmeværker i disse uger for at undgå smitte med Corona.
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Lyngkilde søger erfaren 
anlægsingeniør med 
speciale i fjernvarme
Er du vores nye kollega…
Har du lyst til at gøre en forskel i et fagligt højt miljø med 
fokus på projektering og projektledelse, så er det lige dig 
vi leder efter.

Lyngkilde har succes og udvider igen vores team i an-
lægsafdelingen i Næstved.

Med bagrund i stor ordretilgang og mange nye opgaver 
på vej indenfor fjernvarmeforsyning, søger vi en ny dygtig 
kollega til projektering og dimensionering af fjernvarme-
ledninger.

Du får en central placering i afdelingen, og vil med din 
store viden om ledningsanlæg og tekniske fjernvarmeløs-
ninger kunne bidrage stærkt til udviklingen af afdelingens 
faglige kompetencer, og indgå i sparring med et team af 
engagerede kollegaer.

Vi er pt. 11 beskæftiget i vores afdeling i Næstved, og er 
i fuld gang med en række spændende og udfordrende 
projekter, som vi ser vores nye kollega bidrage til løsnin-
gen af.

• Projektering og dimensionering af fjernvarmeledninger.
• Udarbejdelse af komplet udbudsmateriale, herunder 

ansvar for ledningsplaner.
• Tilsyn, muffekontrol og ledningskoordinering.

Du har:
• Stor erfaring og indsigt i projektering af fjernvarmetekni-

ske anlæg.
• Erfaring i udarbejdelse af det samlede udbudsmateriale 

for fjernvarme- og anlægsprojekter.
• Du arbejder selvstændigt, struktureret og kan formidle 

dine løsninger.
• Du har gode egenskaber i teamarbejde og lyst til at dele 

ud af din viden.
• Begår dig godt i selskab med entreprenører og bygher-

rer og kan argumentere for den valgte løsning.

Du får:
• Et udfordrende og afvekslende job, med mulighed for 

personlig udvikling og ansvar.
• Uformelt fagligt miljø med masser af erfaring.
• Løn efter kvalifikationer samt attraktiv overskudsdeling.
• Kollegaer i verdensklasse.

Ansøgning og samtaler afholdes løbende.  
Har du spørgsmål til stillingen kan Afdelingsleder Robin 
Larsen kontaktes på tlf. 61 27 31 13 eller ansøgning sen-
des på rla@lyngkilde.dk eller til Projektleder Helle Nielsen 
på hn@lyngkilde.dk

www.lyngkilde.dk                                       Tlf. 55 72 66 11

Præstøvej 39, 4700 Næstved
Theilgaards Torv 1, 4600 Køge

De danske varmeværker er et godt eksempel på, at man 
decentralt kan opretholde en høj forsyningssikkerhed og 
sikre en stor innovationskraft med hensyn til omstilling til 
vedvarende og grøn energi for fremtiden.
Vel at mærke uden al for megen statslig indgriben og 
kontrol.

- I Danmark har vi engang imellem tendens til at forlade al 
vores tro på, at tingene er en offentlig opgave, og at vi ikke 
evner at drive virksomhed og udføre selvregulering, siger 
Tage Meltofte, formand for Foreningen Danske Kraftvarme-
værker.

- Men det er et sundt princip, hvor det er muligt at adskille 
selskaber fra den, som regulerer dem. Samfundsinteressen 
– og den anerkender vi bestemt er tilstede, når vi taler om 
kritisk infrastruktur – skal derfor først og fremmest komme 
til udtryk gennem nødvendig regulering og tilsyn. Ikke via 
ejerskab, siger Tage Meltofte.

Netop nu flere tiltag på kraftvarmeanlæggene
Ingen tvivl om, at Corona-pandemien har sat fokus på, om 
de enkelte anlæg og operatører har en beredskabsplan.
Fokus bør først og fremmest være på kontrolrumsper-
sonale, så man undgår smitte af disse, ligesom man bør 
begrænse antallet af ansatte i samme rum.
Mange kraftvarmeanlæg har i overensstemmelse med de 
nye rutiner vedligeholdelsesarbejder og sikre medarbejder-
staben ved sygdom ved, at tage kontakt til tidligere ansatte 
for back-up.

Afstand til hinanden betyder blandt andet, at kontrol-
rumspersonalet på kraftvarmeværker flere steder i landet 
ikke spiser frokost med det øvrige personale, men får 
sendt mad op i kontrolrummet.
Og man sikrer, at personalet har deres egen udgang, og at 
alt sprittes af i kontrolrummet ved vagtskifte.
Hvis smitten eskalerer (i skrivende stund den 31. marts 
mener man ikke, epidemien har toppet endnu), er selska-
berne forberedt på at kunne internere kontrolrumsperso-
nalet på hotel, så de så vidt muligt bliver isoleret fra andre 
mennesker.
Indikationer rundt fra hele landet er, at ”man holder vejret” 
og er klar til den værste situation, og selvom det skulle 
blive rigtig slemt, tyder det ikke på, at det skulle ramme 
forsyningssikkerheden, er det gode budskab fra de danske 
kraftvarmeværker.
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Et godt år for 
Dansk Kraftvarme Kapacitet

Kraftvarmeværker, der var aktive un-
der de udbud, som Dansk Kraftvarme 
Kapacitet (DKVK) har forvaltet i 2019, 
har haft stor glæde af at være med. 
Alle udbud har givet et godt resultat 
og kraftvarmeværkerne opnår en 
økonomisk fordel ved at modtage 
rådighedsbetaling og ikke skulle være 
aktiv i særligt mange timer.

- Inden begejstringen bliver for stor 
skal der dog erindres om, at køberne 
af kapacitet jo derfor tilsvarende ikke 
haft så stort et udbytte, sagde Per 
Sørensen i sin beretningsaflægning.

Det kan sætte sig i de priser de er 
villige til at betale ved kommende 
udbud. 

Meget kan ændre sig inden da. 
For eksempel er der i øjeblikket meget 
lave gaspriser, hvilket gør at kraftvar-
meenhedernes kip-priser er relativt 
lave. 
Aktuelt var gasprisen midt i marts 
2020 på bare 9,149 €/MWh eller ca. 
76 øre/Nm3. 

Noget andet, der påvirker prisen på 
rådighed er fyldningsgraden i de Nor-
ske vandmagasiner. 
Her var fyldningsgraden på 48 
procent, altså under normalen for 
årstiden. 
Alle kraftvarmeværker, der skal delta-
ge i elmarkedet skal derfor både hol-
de øje med gaspriserne og fyldningen 
i Norske vandmagasiner, da begge 
elementer påvirker markedet.

Et år med få spotpriser
2019 blev et år med relativt få timer, 
hvor spotprisen på Nord Pool Spot 
kom over de 400 DKK/MWh, som 
indgår i DKVK produktet ”Spot med 
loft”. 
For hele 2019 blev det til 786 timer i 
DK1 og 921 timer i DK2. 
Men det skal bemærkes, at januar 
måned alene repræsenterede over 
300 timer. 
I resten af 2019 var der få timer i må-
nederne – endda helt ned til 4 timer i 
marts 2019.

Tendensen med få månedlige timer 
er fortsat ind i 2020, da der i januar 
for DK1 var 0 timer. Altså et meget 
beskedent behov for prissikring og 
”Spot med loft”. 

I 2019 har der været aktiviteter fra 
hele fire udbud #2, #3, #4 og #5 og 
de strækker sig tilbage fra afholdelse i 
maj 2018 og frem til august 2019. 
Derfor er mængder og priser også 
blevet påvirket undervejs. 

2019 blev et godt år for Dansk Kraftvarme Kapacitet, hvor kraftvarme-
værkerne har haft stor glæde af at være med

De deltagende kraftvarmeværker har haft et godt økonomisk udbytte af, at være 
aktive under de udbud, som Dansk Kraftvarme Kapacitet (DKVK) har forvaltet i 
2019, lød det i beretningen fra Per Sørensen.
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Landsdelsopdelte graddøgn 2020
GENNEMSNITLIGE GRADDØGN - SENEST OPDATERET 06.04.2020

 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
2020 366,9 385,8 420,0

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
2020 369,4 372,1 408,5

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
2020 371,9 374,9 411,2

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
2020 366,2 353,3 390,7

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
2020 387,5 368,0 400,6

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
2020 400,8 375,8 404,1

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
2020 382,6 374,0 406,8

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. 

Det største udbud var i maj 2018, hvor 
der kom aftaler for 505 MW, og så det 
magre udbud i maj 2019 med bare 19 
MW. 
Køberne af det finansielle produkt ba-
seret på fysisk kapacitet har uændret 
været Danske Commodities og norske 
Statkraft Energi.

Økonomiske fordele for  
kraftvarmeværkerne
Økonomien har været god for kraft-
varmeværker, som har deltaget i de 
fire udbud. 
Indgik man i udbud #2 en helår-2019 
aftale, så udløste det 102.931 kr./MW, 
og i perioden er der afregnet 39.055 
kr./MW i DK1. 
For udbud #3 var de tilsvarende priser 
på 420.034 kr./MW og igen 39.055 
kr./MW. 
Det har været en god forretning for 
kraftvarmeværkerne, som derudover 
også har haft indtjeningen på 400 

DKK/MWh i timer med drift, og lavere 
gaspriser. 
Men som nævnt kan det påvirke pris-
niveauet ved kommende udbud. 
Derfor skal man fra kraftvarmevær-
kerne regne ekstra efter på fuldmagt 
priserne – der må ikke forventes over 
400.000 kr./MW om året igen i 2020 
perioden.
 
Det er værd at huske på, at rådig-
hedsbeløbet opnået fra salg af kapa-
citet med fordel går til at dække faste 
udgifter, mens de variable udgifter til 
driften helst skal kunne dækkes af de 
400 DKK/MWh fra salget i spotmar-
kedet.

- De lave priser i spotmarkedet for 
efteråret 2019 har betydet at nytten 
for kraftvarmeværkerne har været 
fin. Det har givet flotte resultater for 
medlemmerne fra afregning af rådig-
hedsbeløbene. Det skal understreges, 

at værkerne skal have styr på deres 
kip-priser. Til hjælp har vi rundsendt 
et beregningsværktøj til alle. Det skal 
også understreges, at der er gode 
muligheder for indtjening fra ba-
lancemarkedet gennembåde op- og 
nedregulering. Snak med jeres balan-
ceansvarlige. Opfordrede formand Per 
Sørensen i sin aflægning af beretning.

- Der er et godt grundlag for at 
afholde et eller to nye udbud i 2020 
og på baggrund af fuldmagter fra 
kraftvarmeværkerne søge at få aftalt 
nye rådighedsbeløb. Forløbet af 
Corona-krisen kan påvirke, hvornår 
det er de rigtige datoer, konkluderede 
formanden.
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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 
derfor 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 

https://www.seas-nve.dk



