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Det er positivt, at der nu er kommet 
gang i de politiske forhandlinger om en 
ny og forhåbentlig bred energi- og klima-
aftale, der kan sætte en klar retning for 
den grønne omstilling af vores samfund. 

I det seneste udspil fra regeringen læg-
ges der op til ikke bare én, men to store 
energiøer, der vil kunne producere den 
dobbelte energi, som produceres på 
havvind i dag. 
En så kraftig udbygning af vind vil i langt 
højere grad end i dag kræve mekanis-
mer, der kan afbalancere energisystemet 
både når vinden blæser og i høj grad 
også systemer, der kan sikre forsynings-
sikkerheden, når vinden ikke blæser. 
Regeringen ser ud til at sætte deres lid 
til udlandsforbindelser, som kan under-
støtte og hjælpe til, når der er vindstille, - 
men er det den rigtige strategi at øge sin 
afhængighed af andre lande, når vi taler 
om kritisk infrastruktur og forsyningssik-
kerhed? 

Knaphed på energi?
Vi har i de seneste måneder set, hvor-
dan lande i EU var sig selv nærmest, da 
der var knaphed på hjælpemidler under 
Corona-krisen, og man kunne frygte, at 
de samme scenarier vil udspille sig ved 
knaphed på energi i fremtiden. 
Vi har i Danmark heldigvis og stadigvæk 
vores mange og højeffektive kraftvarme-
værker, som under de rette vilkår også 
vil være der i fremtiden og her vil kunne 
sikre en god og nødvendig afbalance-
ring af el-nettet. 

Vores opfordring er derfor til politikerne, 
at forsyningssikkerheden forsat skal stå 
højt på dagsordenen, og det er derfor 
vigtigt, at de godt 2.400 MW balance-
kapacitet på de decentrale kraftvarme-
værker bibeholdes af hensyn til afba-
lancering af el-nettet og ikke mindst for 
at sikre forsyningssikkerheden, så vi 
ikke i så høj grad vil være afhængige af 
udlandsforbindelserne. 

Kraftvarmen kan udligne 
flukturerende energimiks
Ligeledes vil de decentrale kraftvarme-
anlæg, under udrulningen af elektrifice-
ringen, kunne bidrage til at formindske 
lokale flaskehalse i el-nettet. 
Foruden de store mængder vind, der 
allerede nu belaster el-nettet, når det 
blæser, tilføres der nu og de næste år 
også store mængder bionaturgas til 
naturgasnettet. 
Naturgasnettet har som el-nettet sine 
kapacitetsbegrænsninger, især når 
biogassen produceres og fyldes på 40 
bars nettet. 
De decentrale kraftvarmeværker kan 
også her spille en væsentlig rolle i den 
fremtidige afbalancering af naturgas-
nettet, idet kraftvarmeværkerne kan 
omsætte den i perioder overskydende 
bionaturgas til grøn elektricitet og varme. 
På mange danske kraftvarmeværker 
investeres der i disse år tungt i den 
ønskede elektrificering via varmepumper 
og el-kedler. 
Disse investeringer giver god mening og 
vil i fremtiden gøre, at værkerne både 

Fortsat gode muligheder for danske kraftvarmeværker 
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Fortsat gode muligheder for danske kraftvarmeværker 
skal se sig selv i rollen som energipro-
ducent og ikke mindst som elforbru-
ger og her være klar til at udnytte de 
store potentialer for billigere varme-
produktion, der er ved at udnytte de 
fremtidige lave prisniveauer som følge 
af en øget flukturering i el-nettet. 
Ligeledes skal værkerne være agile 
og kunne deltage i markederne for 
specialregulering.

Udfasning af naturgas og olie 
til rumopvarmning
Ea Energianalyse udgav i april 2020 
en roadmap der beskriver hvordan 
udfasning af naturgas til rumopvar-
ming kan ske og det kan med tilfreds-
hed konstateres at de seneste politi-
ske udmeldinger fra Regeringen klart 
viser, at der også er et politisk ønske 
om udfasning af de fossile brændsler 
til boligopvarmning i Danmark. 
Regeringen har lagt op til, at der i 
første omgang afsættes 2,3 mia. kr. til 
at udskifte naturgas- og oliefyr med 
grøn varme. 
Vi ser disse udmeldinger som et 
oplagt og klogt forslag og er sikre på 
at vores medlemsværker er klar på de 
kommende konverteringsopgaver til 
den mere miljøvenlige fjernvarme.

Kraftvarme- og  
brændselsbinding
Vi ser desuden frem til det længe øn-
skede forslag om en endelig fjernelse 
af brændsels- og kraftvarmebindin-
gen. Fra Regeringens side lægges 

med tilfredshed op til, at kommuner-
ne, når de behandler projektforslag 
kan se bort fra fossile alternativer 
såsom naturgas og olie.

Overskudsvarme fra industrien
Der tales også om fjernelse af den 
el-baserede overskudsvarmeafgift, 
og her kan vi kun på det kraftigste 
appelere til, at ikke bare den elbase-
rede overskudsvarmeafgift, men også 
at overskudsvarmeafgiften generelt, 
sand eller falsk, nu og for altid afskaf-
fes, og det store potentiale, der i dag 
sendes direkte ud til gråspurvene, i 
stedet kommer vores virksomheder 
og forbrugere til gode i form af øget 
indtjening og lavere priser på varmen. 
Ligeledes vil en effektiv udnyttelse af 
overskudsvarmen tilsvarende mind-
ske udledningen af drivhusgasser til 
atmosfæren.

Ny direktør i Foreningen
Det er med stor glæde, at vi pr. 1. 
september 2020 har ansat Niels 
Jørgen Larsen, som ny direktør i For-
eningen. Niels har arbejdet med grøn 
omstilling i de sidste 15 år både som 
konsulent, erhvervschef, projektleder 
og direktør, se artikel side 4 i bladet.

Generalforsamling og  
Kraftvarmedag
Vi har besluttet at afholde den ud-
skudte generalforsamling og Kraft-
varmedag torsdag den 17. september 
2020 på Sabro Kro. 

I forlængelse af generalforsamlingen 
vil vi om eftermiddagen afholde en 
goddag- og farvelreception for hhv. 
vores nye direktør Niels Jørgen Larsen 
og afgående direktør Erik Nørregaard 
Hansen, se informationer herom på 
side 21.

Energibesparelser
Foreningens selskab Decentral Ener-
gihandel ApS har netop i skrivende 
stund indgået kontrakter på diverse 
energispareprojekter. Vi er nu i en situ-
ation, hvor det er gunstigt at opkøbe 
energibesparelser, så hvis ikke I har 
opnået det nødvendige energispare-
krav for 2020, er I meget velkommen 
til at kontakte Decentral Energihandel, 
så vil vi gerne være behjælpelige med 
at indgå en god handel.

Energipolitisk  
Åbningsdebat 2020
Programlægningen af Energipolitisk 
Åbningsdebat har i år været ”en svær 
nød at knække” pga. Corona-udfor-
dringer, men det er lykkedes at lave et 
særdeles flot program, som vi er stolte 
af at kunne præsentere på side 15 -18 
inde i bladet.

God sommer
Bestyrelsen vil gerne benytte lejlighe-
den til at ønske alle vores samarbejds-
partnere og medlemmer en rigtig god 
sommer, og vi ser frem til at møde jer 
alle på Kraftvarmedagen på Sabro 
Kro.

SOMMERFERIE
Alle medlemmer, annoncører, abonnenter og bladets 
øvrige læsere ønskes en rigtig god sommer.

Sekretariatet holder lukket i ugerne 28 og 29.



Nyansat direktør med energibaggrund

De danske kraftvarmeværker spiller en afgørende rolle i 
det danske energisystem, og især i en tid med den grønne 
omstilling fra fossil til grøn energi vil der bliver stillet stadig 
større krav til disse fleksible energiproducenter, og ikke 
mindst vil den mere og mere fluktuerende energiprodukti-
on stille store krav til energiforbrugere for at kunne udnytte 
den grønne energi bedst muligt.

- Vi ønsker derfor en fortsat stærk interessevaretagelse og 
en stærk brancheforening, hvorfor det er mig en glæde, at 
det er lykkedes at få en branchekendt og erfaren direktør 
ansat. Han skal afløse vores nuværende direktør Erik 
Nørregaard Hansen, som efter mange års trofast virke, har 
valgt at gå på pension, siger formanden for Foreningen 
Danske Kraftvarmeværker Tage Meltofte.

- Det er også fordelagtigt, vi nu kan lave en glidende 
overgang fra vores mangeårige direktør Erik Nørregaard 
Hansen henover sommeren og efteråret, hvor Erik vil 
kunne introducere den nye direktør for opgaverne blandt 
andet for vores traditionsrige arrangement Energipolitisk 
Åbningsdebat, som afholdes for tyvende gang på Christi-
ansborg den 7. og 8. oktober, oplyser Tage Meltofte.

Den nyansatte direktør Niels Jørgen Larsen er 57 år og 
uddannet maskinmester med en HD i organisation.
Niels Jørgen Larsen har arbejdet med grøn omstilling i de 
sidste 15 år både som konsulent, erhvervschef, projekt-
leder og direktør, så det er en erfaren herre, der nu tager 
over.

Niels Jørgen Larsen har blandt andet i sit professionelle ar-
bejdsliv beskæftiget sig med industriel symbiose, cirkulær 
økonomi, etablering af biogasanlæg og energieffektivise-
ring af virksomheder.
Han har også stor erfaring fra medlemsorganisationer, hvor 
han gennem 12 år har været bestyrelsesmedlem i Maskin-
mestrenes Forening og de seneste par år som projektleder 
for Ocean Plastic Forum.

I fire år var han erhvervschef i Kalundborgegnens Er-
hvervsråd med ca. 500 medlemmer, ligesom han i fire år 
var direktør for Kalundborg Symbiose, en organisation 
som anvender hinandens restprodukter/restressourcer 
og dermed reducerer energiforbrug, materialeforbrug og 
CO2- udledning.
I mange af de ”grønne” projekter som Niels har arbejdet 
med indenfor de sidste 10 år har omdrejningspunktet væ-
ret samarbejdet mellem kommuner og det lokale erhvervs-
liv, ligesom han har arbejdet tæt sammen med lokale 
politikere, og også på det landspolitiske område.

- Jeg glæder mig utrolig meget til ansvaret som kommen-
de direktør for Foreningen Danske Kraftvarmeværker og 
glæder mig specielt til at lære vores medlemsvirksomhe-
der og samarbejdspartnere bedre at kende. De decentrale 
kraftvarmeværker er vigtige elementer til at sikre energien 
og dermed forsyningssikkerheden ude i lokalsamfundene 
og ikke mindst når det gælder om at stabilisere den øvrige 
energiforsyning, siger Niels.

- Jeg brænder for energibranchen, og med afsæt i min 
baggrund som maskinmester vil jeg bruge  min tekniske vi-
den og erfaring i dialogen med vores medlemmer, og ikke 
mindst tænker jeg, at min tekniske erfaring også vil kunne 
anvendes i bestræbelserne på altid at kæmpe for at give 
vores medlemsvirksomheder de bedst mulige værktøjer i 
forhold til indtjening og effektiv drift og ikke
mindst deres muligheder for en fortsat og afgørende rolle i 
den grønne omstilling, fortæller Niels Jørgen Larsen.

- Dette sammenholdt med min erfaring i brancheorganisa-
tioner og i samarbejdet med politikere, skulle  
gerne betyde, at jeg kan tilføre med-
lemmerne i Foreningen Danske Kraftvarmeværker det 
nødvendige bindeled mellem praktik og politik, siger han 
med et smil.

Niels Jørgen Larsen overtager stafetten fra Erik Nørre-
gaard Hansen den 1. september 2020, og markeringen af 
direktørskiftet vil ske på den årlige generalforsamling og 
Kraftvarmedag, der afholdes den 17. september 2020 på 
Sabro Kro.

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT

Foreningen Danske Kraftvarmeværker 
har ansat en ny direktør, som afløser 
for den nuværende direktør som fra-
træder for at nyde sit otium

Foreningen Danske Kraftvarmeværker har ansat Niels Jørgen 
Larsen som ny direktør med tiltrædelse den 1. september 
2020
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Hold hjulene  
i gang med  
OK Fluid Partner
OK Fluid Partner er en totalløsning med syv centrale serviceydelser, 
som tilsammen giver dig tid til at fokusere på det, der betyder aller-
mest – din drift, produktion og forretning. 

Vi tilbyder nemlig at tage os af alt andet. Om det gælder lagersty- 
ring, indretning af olierum eller praktiske forbedringer af dit anlæg, 
så leverer vi den rådgivning, vejledning og tekniske ekspertise, der 
holder gang i tandhjulene og effektiviserer din forretning. 

OK Fluid Partner er meget mere end smøremidler. Det er mere end 
OK. 

Hør mere om, 
hvordan vi kan hjælpe 

dig på 70 12 12 01

20
06

9
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Lys for enden 
af tunnelen

KraftvarmeNYT har derfor interviewet 
formand for Danske Gartnerier Jørgen 
K. Andersen for at høre hans vurde-
ring, men også for at se et moderne 
gartneri,  som heldigvis igen er i fuld 
produktion med at levere flotte potte-
planter til de mange kunder rundt om 
i hele verden.

Jørgen K. Andersen har gennem 
38 år stået i spidsen for gartneriet 
Thoruplund, men overlod i 2012 sta-
fetten til sine børn tvillingerne Bodil og 
Jacob. Bodil har ansvaret for admini-
stration og salg og Jacob for produk-
tion. Jørgen er R/D manager med 
ansvar for forædling og teknik.

Ensartet kvalitet giver loyale 
kunder
Gartneriet Thoruplund blev grundlagt i 
1946 af Jørgens far Sigurd Andersen, 
der startede med at producere grønt-
sager på friland. Senere ændrede han 
produktionen til snitblomster.
I 1974 overtog Jørgen gartneriet og 
begyndte en potteplanteproduktion 
på ca. 2.000 m2, hvor kulturerne var 

Schlumbergera (Novemberkaktus), 
Campanula (Klokkeblomst) og Rhip-
salidopsis (Påskekaktus). 
Det er i dag de samme kulturer her 
46 år senere, der stadig er gartneriets 
hovedkulturer, hvorfor trofaste kunder 
gennem mange år har kunnet få en 
stabil og ensartet høj kvalitet af potte-
planter fra gartneriet.

Thoruplund er kendetegnet som et 
internationalt produktionsgartneri og 
handelsvirksomhed.
Hovedfokus har været på ensartet 
høj kvalitet til de europæiske kunder 
med et  sortimentet med  fokus på 
slutbrugernes behov for dekoration til 
hjemmet og haven med blomstrende 
planter i tidens trend.

Et gartneri med vokseværk
Gartneriets areal er siden vokset til 
62.000 m2 væksthuse med 45.000 
m2 på Thoruplund, og fra 2012 har 
man lejet gartneriet Dania på 17.000 
m2 for en længere årrække. Dania er 
ejet af Kaj Nielsen, som er tidligere 
formand for FDKV.

For at matche kundernes krav har 
Thoruplund gennem de sidste mange 
år outsourcet en stor del af produk-
tionen til jointventures i Vietnam og 
Tyrkiet, dels til småplanteproduktion 
til salg af færdigvarer til de lokale 
markeder.

- På Gartneriet Thoruplund har vi gen-
nem årene arbejdet intenst med pro-
duktudvikling på vores hovedkulturer, 
således at hovedparten af den gene-
tik, der anvendes i produktionen er 
egne forædlede sorter, siger Jørgen 
Andersen. 

Disse markedsføres under varemær-
kerne Campanula ”Blue Ocean”® og 
Schlumbergera Thor-Cactus®.  

En svær tid, men begyndende 
lys forude
Salget af potteplanter gik fuldstændig 
i stå i forbindelse med nedlukningen 
af Danmark og det øvrige Europa.
Hele 80 procent af Thoruplunds pro-
duktion går til eksport, hvorfor man er 
dybt afhængige af et åbent marked.

De danske gartnerier har gennemlevet en  
turbulent tid gennem et forår, der ikke ligner 
noget tilsvarende i historien
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- Jeg vurderer, at der generelt er tabt 
op mod 200 mio. kr. i gartneri- og 
potteplantesektoren. Hos os har det 
betydet, at vi har kasseret op mod 
400.000 planter, som var klar til eks-
port, da Danmark og Europa lukkede 
ned, siger Jørgen.

- Det var MEGET trist at sende så 
mange dyrebare planter til forbræn-
ding på Fynsværket, når man har 
brugt lang tid og mange omkostnin-
ger på at skabe flotte planter til salg, 
konstaterer Jørgen.

Efter at have undersøgt mulighederne 
for støtte og kompensation, måtte 
Thoruplund konstatere, at man ikke 
kunne få del i hjælpepakkerne. De få 
gartnerie,r der kunne få det, kunne 
kun få dækket ca. 12 procent af tabet.

- Branchen er naturligvis hårdt ramt, 
men vi kan ikke bare lukke helt ned. 
Det er vigtigt at være klar, når lande-
ne igen åbner. Det tager ofte 12 – 20 
uger fra start til salg af en produktion, 
siger han.

Thoruplund har derfor under hele kri-
sen haft uændrede driftsomkostninger 
til lys, varme og øvrige produktions-
omkostninger, ligesom medarbejderne 
naturligvis fortsat skulle aflønnes.

Grobund for vækst
- Men vi tror naturligvis på fremtiden 
og kan mærke her i slutningen af maj 
og starten af juni, at efterspørgslen 
på vores produkter er på vej tilbage, 
hvorfor vi sætter alle sejl til og satser 
på at indhente noget af det tabte 
resten af året, siger han fortrøstnings-
fuldt.

Gartneriet Thoruplund er højt automa-
tiseret og anvender ny teknologi i stor 
udstrækning for at minimere omkost-
ninger og sikre en så ensartet produk-
tion, som overhovedet muligt.
Derfor er mange arbejdsfunktioner 
automatiseret med flere  typer robot-
ter i arbejdet med produktionen af 
potteplanterne. Det kan være stikning, 
potning, afstand, transport, pakning 
m.m.

- Omkostningerne ved potteplan-
teproduktion i Danmark er høje på 
grund af vores lønningsniveau, afgifter, 
miljøkrav m.m. Derudover er omkost-
ningerne til opvarmning og til vækstlys 
høje.

Derfor er det nødvendigt, hele tiden 
at se på optimeringer i driften. Her 
vægter energiforbruget også meget, 
når omkostningerne skal gøres op.
På Thoruplund har vi indtil nu anvendt 
et kulfyret anlæg til at forsyne med 
varme, men man er i fuld gang med at 
erstatte kul med en ny gaskedel, såle-
des Thoruplund over tid kan overgå til 
”grøn” gas til opvarmning.
Planen er, at man fra 1. oktober i år 
går over til naturgas, men beholder 
det gamle varmeværk som en sikker-
hed.
Ca. 1/3 af energien fra højtryksnatri-
umlamperne er varme, hvorfor elfor-
bruget i gartneriet udgør en stor del af 
de samlede energiomkostninger.

- Vi ligger placeringsmæssigt dårligt 
for dækning med fjernvarme fra 
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Fynsværket, hvorfor vi er nødt til at 
tænke på alternative muligheder, siger 
Jørgen K. Andersen.

- Ønsket er en grøn profil, men da vi 
er ekstremt prisfølsomme på verdens-
markedet, kan vi ikke holde til unødige 
omkostninger og håber derfor på, at vi 
over tid kan få mere og mere bionatur-
gas i naturgasledningen og derved få 
en endnu grønnere profil, siger han.

På Gartneriet Thoruplund tror man på 
kontrolleret vækst, hvorfor der hele 
tiden fokuserer på automatisering og 
udvidelser af produktionskapacitet. 
Men aldrig mere end det europæiske 
marked kan bære og med løbende 
sortimentstilpasninger.
Derudover ønsker vi, at styrke salget 
af vore produkter på de lokale marke-
der i Vietnam og Tyrkiet.
På medarbejdersiden er man godt ru-

stet. Mange medarbejdere har en me-
get høj anciennitet, men man satser 
også på nye og unge medarbejdere.
Derfor tilbyder man gartnerelever 
ansættelse og ønsker elever fra hele 
verden for at få så stor en mangfoldig-
hed som muligt.

- Det er utrolig spændende med man-
ge nationaliteter samlet på et sted, og 
de unge mennesker skaber dynamik 
og bidrager med meget spændende 
kulturer og input fra de forskellige 
lande. Det er for os naturligt at have 
forskellige nationaliteter, når vi ekspor-
terer til så mange lande rundt i verden, 
forklarer han.

Men også danske elever finder vej til 
gartneriet. De gennemgår en 4-årig 
uddannelse blandt andet via et godt 
samarbejde med gartnerskolerne  i 
Odense, Århus og Roskilde.

Et godt samarbejde bærer 
frugt
Jørgen K. Andersen fremhæver det 
gode samarbejde med Foreningen 
Danske Kraftvarmeværker, som er en 
af nøglerne til at sikre gartneri-
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sektorens energiforsyning på de bed-
ste vilkår.

- Ved at vi står sammen og taler med 
én stemme i energisektoren, kan vi 
påvirke de politiske beslutningstagere. 
Derfor er jeg utrolig glad for medlems-
skabet af Foreningen Danske Kraft-
varmeværker, hvor vi gennem mange 
år har kæmpet side om side med 
direktør Erik Nørregaard Hansen for at 
sikre optimale vilkår for gartnerierne i 
Danmark, siger han.

I Dansk Gartneri har vi haft stor glæde 
af Erik Nørregaards kompetencer og 
politiske indflydelse, ligesom jeg tror, 
at FDKV har haft glæde af de kompe-
tencer, som Dansk Gartneri besidder 
på kontoret på Axelborg. 

Jørgen K. Andersen værdsætter de 
mange fordele ved, at man samler 
kompetencerne til gavn for begge 
parter.

- Flere og flere gartnerier er nu med-
lemmer af FDKV og det ser jeg som 
en stor styrke. Kun ved at samle kræf-

terne, kan vi opnå resultater for alle og 
den enkelte, fastslår han. 

- De danske gartnerier står stærkt 
også internationalt, og vi er kendt for 
at levere kvalitet. Det skal vi blive ved 
med, vi skal med fuld kraft optimere, 
være innovative, produktudvikle og 
automatisere. Ingen ting kommer af 
sig selv… - kun lommeuld. 

- Så har de danske gartnerier en lys 
fremtid, siger han afslutningsvis.

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT

Få fremtidens nyeste 

fjernvarmeteknologier 

samt driftsoptimering og vedligeholdelse af dit
fjernvarmeanlæg

aea.dk- Energi med værdi

    Dine fordele
• Større uafhængighed 

af fossile brændsler

• Besparelser og 
optimering på energi

• Reduktion af CO2 
udledning
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De decentrale kraftvarmeværker 
spiller en væsentlig rolle 
I det seneste vurderingsnotat om akut klimapolitik og grøn genopretning af 
økonomien, har Klimarådet lavet en samlet vurdering af mulighederne

Som det er de fleste bekendt har 
Coronakrisen sat de fleste økono-
mier rundt omkring i verden i stå. 
Det gælder også for Danmark, hvor 
Nationalbanken forventer et fald i 
bruttonationalproduktet på mellem 3 
og 10 procent i 2020.
Dette kommer til at medføre stigende 
arbejdsløshed, konkurser og lignen-
de. 
For at få gang i økonomien igen er der 
naturligvis brug for at stimulere dansk 
økonomi, når samfundet åbner efter 
sundhedskrisen. 

70- procentsmålet om kun  
10 år giver akut behov for ny 
klimapolitik 
Vi må dog ikke glemme, at verden 
også før coronakrisen stod over for 
en meget stor udfordring i form af 
klimaforandringerne. 
De politiske partier i Danmark blev i 
2019 enige om at reducere udlednin-
gerne af drivhusgasser med 70 pro-
cent i 2030 i forhold til 1990 og opnå 
klimaneutralitet senest i 2050. 
Klimarådet har vurderet, at dette mål 
ser ud til at være i rimelig overens-
stemmelse med en retfærdig dansk 
andel af den nødvendige indsats for 
at holde den globale temperaturstig-
ning under 1,5 grader.
Klimakrisen er på ingen måde afblæst 
og derfor haster det med en række 
klimapolitiske tiltag, der kan bringe 
den grønne omstilling videre. 
For at nå i mål i 2030 skal der ved-
tages en bred vifte af tiltag snarest 
muligt, hvis tiltagene skal nå at få 
tilstrækkelig effekt inden 2030. 
Udvikling og demonstration af nye 
teknologier tager tid og kan næppe 
blive sat i gang og få effekt i løbet af 
få år. 
Ligeledes er der behov for at skabe 
klarhed om fremtidens rammevilkår, 
så virksomhederne allerede i dag kan 

se fordelene i at investere i den grøn-
ne omstilling. 
Endelig betoner aftalen om den nye 
klimalov behovet for at reducere de 
danske drivhusgasudledninger på 
kort sigt og inden 2025, hvilket kræver 
handling nu. 

Klimahandling og økonomisk 
genopretning bør tænkes  
sammen 
Den forestående genopretning bør 
have et tydeligt grønt fokus, så der 
ikke overinvesteres i sort teknologi og 
adfærd for at få gang i økonomien, 
som så senere skal erstattes af grøn-
ne investeringer. Det er omkostnings-
effektivt at forsøge at løse økonomisk 
genopretning og grøn omstilling 
samtidigt, så man ikke udskyder den 
grønne omstilling og skubber reg-
ningen og drivhusgasudledningerne 
foran sig. 
Stimuli bør så vidt muligt, ifølge 
Klimarådet, rettes mod grønt forbrug 
og grønne investeringer som f.eks 
varmepumper, energieffektiviseringer 
og vindmøller. 
I det omfang regeringen tilstræber en 
genopretning af den del af økonomi-
en, der i særlig grad medfører udled-
ninger af drivhusgasser og derved 
fremskynder de menneskeskabte 
klimaforandringer, er det vigtigt, at der 
også i de tilfælde tages højde for om-
kostningseffektivitet, således at penge 
brugt på genopretning ikke er spildte i 
løbet af en årrække. 
Klimarådet opfordrer derfor regerin-
gen til at inddrage klimaperspektivet 
i vurderingen af genopretningstiltag, 
uanset om disse har til hensigt at 
bidrage til den grønne omstilling eller 
alene har til hensigt at skabe økono-
misk vækst. 
Klimarådet fremlægger i dette vurde-
ringsnotat en grøn genopretnings-
pakke med initiativer, der både kan 

stimulere dansk økonomi og er nød-
vendige for omstillingen frem mod 70- 
procentsmålet allerede om ti år. 
Tiltagene er sammensat med ud-
gangspunkt i Klimarådets analyser i 
rådets seneste rapport, ”Kendte veje 
og nye spor til 70 procents reduktion, 
fra marts 2020”. 
Derudover vurderer notatet et udsnit 
af andre tiltag til grøn genopretnings-
politik, som erhvervsorganisationer og 
tænketanke har foreslået de seneste 
uger. 
Tiltag herfra kan supplere Klimarådets 
pakke.

Coronakrisen giver anledning 
til nye arbejdsvaner 
Under nedlukningen af Danmark har 
mange danskere være nødsaget til at 
ændre deres daglige vaner. I gennem-
snit er trafikken for personbiler faldet 
med ca. 40 procent.
Transportens drivhusgasudledninger 
er derfor faldet markant under coro-
nakrisen. 
Danmark bør presse på for, at EU’s 
klimapolitik ikke går i stå under krisen.
Ligesom dansk klimapolitik ikke må 
gå i stå under coronakrisen.
EU-Kommissionen lægger op til, at 
der bruges betydelige summer på 
genopretning af europæisk økonomi, 
og her er det meget væsentligt, at 
disse penge sammen med landenes 
individuelle hjælpepakker og stats-
støtte bliver investeret i fremtidens 
grønne teknologier og systemer. 
Samtidig bør den nye Kommission 
fortsætte med det lovforberedende 
arbejde på klimaområdet, så EU ikke 
kommer bagud. 
Hvis klimapolitikken udskydes, bliver 
det sværere at nå et ambitiøst 2030-
mål, som Kommissionen ellers lægger 
op til, og det bliver dyrere at nå det 
danske 2030-mål, hvis ikke klimapoli-
tikken i EU følger med. 
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Klimarådets samlede  
vurdering 
Klimarådet vurderer, at følgende hen-
syn bør tages i betragtning i en akut 
klimapolitik med fokus på både 70- 
procentsmålet og grøn genopretning: 
På kort sigt er der trods den økono-
miske og sundhedsmæssige krise 
et stort behov for snarest at træffe 
beslutning om en række klimapolitiske 
tiltag, som er helt oplagte, for at vejen 
mod 70 procent reduktion i 2030 ikke 
bliver unødigt dyr og forsinket. 
Vi må nu og her således ikke glemme 
den langsigtede opgave med at løse 
klimakrisen, og et evt. bredt politisk 
ønske om at handle hurtigt i den 
aktuelle økonomiske krise skal derfor 
tænkes sammen med klimatiltag på 
den helt korte bane. 
Der bør laves en genopretningspakke, 
der prioriterer grønne tiltag, der også 
kan stimulere udbud og efterspørgsel 
efter grønne varer. 
Af sådanne tiltag kan nævnes øget 
fokus på: 
Energirenovering, udbygning af lade-
infrastruktur til elbiler, lavere afgift på 

elvarme og annoncering af en fremti-
dig højere afgift på drivhusgasser, så 
virksomhederne allerede nu prioriterer 
grønne investeringer.

Klimarådet har gennemgået rapporten 
fra marts og gennemført en vurdering, 
der leder til en udvalgt pakke med 
konkrete tiltag, der alle har en positiv 
effekt på snarlig økonomisk genopret-
ning. 
Men det er meget vigtigt at under-
strege, at denne pakke af tiltag langt 
fra bringer Danmark til 70 procent 
reduktion i 2030, og at der derfor sna-
rest skal sættes mange flere initiativer 
i søen. 

Også andre aktører har bidraget med 
forslag til grøn genopretning. 
Det er værd at se nærmere på idéer 
om f.eks at sænke den generelle 
elafgift og at stimulere klimavenlig 
oplevelsesøkonomi som supplement 
til Klimarådets pakke. 
Mange aktører ønsker generelt mere 
støtte til grønne investeringer, hvilket 
umiddelbart kan være klogt under 

den nuværende økonomiske krise, 
men det er vigtigt, at tilskud ikke bliver 
grundlaget for den grønne omstilling i 
et længere perspektiv, da det vil øge 
finansieringsbehovet og dermed øge 
presset for højere skatter og afgifter. 
Den europæiske klimapolitik har stor 
betydning for dansk klimapolitik. 
Når Danmark presser på for en grøn 
europæisk genopretning og for et for-
højet ambitionsniveau i EU’s klimamål, 
øges chancen for at gøre den grønne 
omstilling billigere i Danmark. 

Akut behov for at beslutte til-
tag som led i en omkostnings-
effektiv klimapolitik 
Energistyrelsen forventede i deres 
basisfremskrivning fra 2019, at Dan-
marks reduktion af drivhusgasser vil 
nå 38 procent i 2020 med vedtagne 
politikker, og med kun ti år til 2030, 
ligger der en betydelig opgave foran 
os. Hvis denne opgave udskydes i fle-
re år – f.eks på grund af coronakrisen 
– kan det blive både svært og unødigt 
dyrt at opfylde målet. 
Der fremhæves konkrete eksempler 

I seneste notat om akut klimapolitik og grøn genopretning af økonomien, 
har Klimarådet pointeret, at de decentrale kraftvarmeværker spiller 
en væsentlig rolle for energiforsynings-sikkerheden i Danmark.
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på tiltag fra både Klimarådets implementeringsspor og 
udviklingsspor, som bør besluttes tidligt for at skabe et 
nødvendigt momentum og fremdrift i Danmarks vej mod 
opfyldelsen af 70-procentsmålet i 2030. 
En fremsynet og omkostningseffektiv opfyldelse af 70-pro-
centsmålet kræver implementering af en lang række tiltag, 
som kræver både teknisk og administrativt udviklingsarbej-
de. 
Samtidig vil mange af tiltagene skulle gennemføres hurtigt, 
hvis de skal kunne nå at få effekt i løbet af de næste ti år. 
Det gælder tiltag inden for både implementeringssporet og 
udviklingssporet. 
Derfor er det essentielt, at de nuværende krisetider ikke 
udsætter arbejdet med at bringe Danmark på rette spor 
mod 70-procentsmålet. 

CO2 fangst
En grundlæggende afgiftsreform med klimaafgifter (som 
Klimarådet foreslår) kræver en del udviklingsarbejde i em-
bedsværket, og der er mange detaljer, der skal fastlægges. 
Dette arbejde bør startes op hurtigst muligt, og så kan 
reduktioner af eksisterende afgifter samt ikrafttrædelse og 
indfasning af nye afgifter tilrettelægges efter tilstanden i 
dansk økonomi. 

I det såkaldte udviklingsspor er der indeholdt tiltag, som 
stadig kræver forskning, demonstration og markedsmod-
ning samt strategisk, statsligt fokus for at kunne give reelle 
drivhusgasreduktioner. 

Hvis disse reduktioner skal ske inden 2030, er der ikke tid 
til at udskyde indsatsen i flere år. 
F.eks peger Klimarådet på CO2-fangst og lagring (CCS) 
som en vigtig teknologi, hvis 2030-målet skal nås. Men 
hvis CCS-teknologien skal nå at spille en afgørende rolle, 
er det afgørende, at der allerede nu laves en CCS-strategi, 
der adresserer mange af de regulatoriske og planlæg-
ningsmæssige udfordringer, som anvendelse af CCS i stor 
skala giver anledning til.

Ingen klimaafgifter lige nu
Ovenstående afvises af Regeringen med Klima og Energi-
minister Dan Jørgensen i spidsen.
Så en CO2-afgift kommer ifølge regeringen ikke på tale, 
ligesom man helle ikke ønsker en national certificeringsord-
ning på biomasse lige nu. 
Det sagde han i forbindelse med fremlæggelsen af længe-
ventede klimaplan i maj måned.
Afgiften er ellers et stort ønske fra både regeringens støt-
tepartier og en række organisationer, herunder som nævnt 
ovenfor Klimarådet.
De mener alle, at en afgift er det vigtigste redskab til at 
reducere den danske udledning af drivhusgasser med 70 
procent frem mod 2030.
- Op mod 50.000 danskere har mistet jobbet, og rigtig 
mange virksomheder er i fare for at skulle lukke. De er 
pressede. Så er det altså ikke nu, vi kommer med afgifter, 
siger ministeren.
 
Peter Møllgaard, formand for Klimarådet, ærgrer sig over 
ministerens udmelding.

Klarhed om fremtidens klimapolitik skal  
understøtte gode beslutninger 
Virksomheder står løbende over for vigtige, kommercielle 
beslutninger. 
Det vil i den kommende tid blive forstærket, hvis hjæl-
pepakker og genopretningspolitik giver virksomhederne 
mulighed for at investere yderligere. 
Sådanne investeringer kan hjælpe til at sætte skub i øko-
nomien, men det er vigtigt, at der investeres i tiltag, der 
gavner i et klimaperspektiv og på en måde, der er i over-
ensstemmelse med Danmarks langsigtede klimamål. 
Derfor er det afgørende, at virksomhederne ved, hvilken 
pris for udledning af drivhusgasser de skal lægge til grund 
for deres beslutninger, og derfor bør de overordnede linjer i 
fremtidens afgiftssystem meldes ud hurtigst muligt.
Større sikkerhed om fremtidens afgiftssystem vil i sig selv 
være stimulerende for økonomisk aktivitet, da visse inve-
steringsbeslutninger ellers holdes tilbage i lyset af usikker-
hed. 
Det gælder f.eks i fjernvarmesektoren. 

Klarhed om fremtidens klimapolitik handler også om vished 
for efterspørgslen på de grønne markeder. 
F.eks kan fremrykning af allerede besluttede havvindmølle-
parker og vedtagelse af helt nye parker skabe sikkerhed 
hos relevante virksomheder for, at ordrebogen ikke vil være 
tom på lidt længere sigt, og det kan modvirke afskedigelser 
på den helt korte bane. 
Det offentlige kan på samme måde gennem sin indkøbs- 
og udbudspolitik skabe et efterspørgselstræk for klimaven-
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lige produkter og ydelser i en tid, hvor den private efter-
spørgsel er lav. 
Både Klimarådet og regeringens forståelsespapir har fore-
slået et stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2030. Et 
sådant stop kan drive udviklingen allerede i dag, hvis der er 
troværdighed bag. 
Derfor er det afgørende med en klar politisk udmelding 
om, at det er den vej, Danmark vil gå, og om hvilke virke-
midler der skal til i 2030. 
Det vil bestyrke både bilister, bilimportører og ladeselska-
ber i troen på, at især elbiler er fremtidens køretøjer. 
Ved at gå forrest med tidlige reduktioner bliver den samle-
de udledning mod 2030 lavere. 

Det politiske forståelsespapir mellem regeringen og dens 
støttepartier nævner som det første, at Danmark skal gå 
forrest i klimakrisen.
Ved fortsat at prioritere klimaet under den nuværende 
økonomiske krise har Danmark mulighed for at vise vejen i 
forhold til den grønne omstilling, i takt med at helbredskri-
sen aftager og en genåbning af samfundet bliver mulig. 
Samtidig afhænger Danmarks bidrag til den globale op-
varmning af vores samlede udledninger over tid. 
Jo tidligere vi kommer i gang med at reducere drivhusgas-
udledningerne, desto bedre for klimaet. Dette understreges 
i den nye klimalov, som betoner klimahandling på kort sigt, 
hvilket et indikativt mål for 2025 skal hjælpe med til at sikre. 
Klimarådet har anbefalet, at dette mål sættes til 50-54 
procent reduktion i forhold til 1990. 
Folketinget har endnu ikke lagt sig fast på et 2025-mål, 

men det er vigtigt, at dette gøres i forhold til fremdriften i 
den kortsigtede klimapolitik. 

Hvad angår klimapolitik, der kan realisere drivhusgasreduk-
tioner inden for kort tid, kan der som eksempel peges på 
kuludfasning. 
Ejerne af de danske kulkraftværker har alle planer om at 
udfase kullet inden 2030, men der er både teknisk og 
økonomisk rum for at udfase kul længe inden, og det er 
derfor oplagt med politiske virkemidler, der sikrer hurtige 
reduktioner inden 2025. 

Klimarådet foreslår en pakke med  
14 grønne tiltag 
Klimarådets bud på en genopretningspakke med udgangs-
punkt i rådets rapport fra marts. 

Genopretningspakke med 14 klimatiltag: 
• Sænkelse af elvarmeafgiften 
• Tiltag til fremme af energirenovering af bygninger 
• Udbygning af investeringer i ladeinfrastruktur 
• Pulje til at udskifte olie- og naturgasfyr 
• Annoncering af grøn afgiftsreform 
• Opjustering af prisen i samfundsøkonomiske beregnings-

forudsætninger 
• Fremrykning af havvindmølleparker 
• Kulstop senest i 2025 
• Udbud af landvind og solceller 
• Udbud af biogas 
• Ophævelse af regler, der binder kunder til naturgas 
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• Afskaffelse af afgift på certificeret overskudsvarme 
• Øget genanvendelse af affald 
• Fremme af grønne offentlige indkøb 

Kraftvarmeværkerne skal spille  
en afgørende rolle
Støttepartier vil have plan for udfasning af biomasse, og 
presser på for at få afgiftsreguleret, hvorimod Regeringen 
er lidt mere nølende og vil starte med, at sikre, at den 
importerede biomasse reelt er bæredygtig. 
Både SF, Radikale og Enhedslisten er generelt tilfredse 
med, at den nuværende certificeringsordning står til at 
blive strammet op. 
Men det er ikke tilstrækkeligt, lyder det altså fra støtteparti-
erne, som vil have langt strammere regler og vilkår.
Hele diskussionen omkring biomasse er blusset op igen, 
efter at Energistyrelsen tirsdag offentliggjorde en ny rap-
port, der såede tvivl om, hvorvidt dele af den importerede 
biomasse reelt kan siges at tælle som vedvarende energi-
form. 
Rapporten har netop givet regeringen anledning til at varsle 
stramninger på området.

Flere politikere understreger, at kraftvarmeværker der 
allerede har foretaget investeringer biomasseløsninger ikke 
skal pålægges en ny afgift med tilbagevirkende kraft, med 
henvisning til at investeringerne er foretaget på baggrund 
af det politiske ønske om biomasse i Folketingets energi-
aftale fra 2012.

I de igangværende forhandlinger imellem Regeringen og et 
bredt flertal i Folketinget er der senest indgået en aftale om 
renovering af almene boliger for 30 milliarder kroner over 
de næste seks år. Men effekten af renoveringerne vil ikke 
have den store effekt på Danmarks CO2-udslip.
I alt skal Danmark reducere sit udslip med 19 millioner ton 
frem mod 2030. Aftale om de almene boliger vil reducere 
det med blot 47.000 ton.

Klimaminister Dan Jørgensen påpeger ”mange bække 
små” og forsvarer boligaftalen med, at alle dele af det dan-
ske samfund skal med, hvis vi skal nå de 70 procent.
Han fremhæver, at forslaget også skal ses som led i en 
større pakke – med forslaget om at udskifte olie- og gasfyr 
med grønne alternativer.

Oppositionen synes det uambitiøst
Konkret ønsker regeringen en energiø i Nordsøen på 2 
gigawatt med plads til mindst 10 gigawatt på sigt og en i 
Østersøen på 2 gigawatt. Begge skal oprettes inden 2030. 
Det ligger i forlængelse af finanslovsaftalen for 2020, hvor 
regeringen sammen med sine støttepartier blev enige om 
at ville bygge sådanne to energiøer og afsatte penge til 
forundersøgelserne.
Tanken er, at disse energi-øer skal være knudepunktet for 
indsamling og distribution af grøn energi. Og derfor være 
afgørende brikker i omstillingen af andre sektorer til grøn 
energi.
Billigere elvarme, udskiftning af olie- og naturgasfyr og en 
affaldsplan er også med i første delmål til en samlet klima-
indsats.
Venstre, Radikale Venstre og Enhedslisten ærgrer sig over 
det lave ambitionsniveau som Regeringen lægger frem 
som klimaudspil.
Når man taler om en reduktion på 19 millioner ton CO2 
frem mod 2030, er ambitionerne ikke store nok, lyder det 
fra oppositionen, selvom Klimaminister Dan Jørgensen 
siger, at dette kun er en del af de tiltag der skal igangsæt-
tes, .
De to energi-øer, forskning, grønnere varmeforsyning og 
mindre affaldsforbrænding indeholdt i planen og disse ind-
satsområder er som sådan accepteret af Venstre, som dog 
har vanskeligt ved at se, hvordan disse indsatsområder 
spiller ind i forhold til det overordnede mål.
Både Enhedslisten og Venstre savner, at regeringen giver 
et bud på et 2025-mål – sådan som det er beskrevet i 
Klimaloven – og en plan for, hvordan det mål skal nås.
De Radikale er også bekymret og stiller sig dermed på 
den anden side af bordet i forhold til det parlamentariske 
grundlag for den siddende regering.
De Radikale plæderer også for, at man tager udgangs-
punkt i Klimarådets rapport med over 300 konkrete forslag.

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT

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

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.
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r 20 år
med fokus på energipolitik

– erfaringer til gavn for 2030-mål & klimaudvikling

Samspil om klima-, energi- og forsyningspolitik – en dynamo for ny dansk samfunds-
vækst, en grøn energirevolution og 70% reduktion af drivhusgas-udledninger i 2030

ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT
Årets energikonference 7. og 8. oktober 2020

Fællessalen på Christiansborg

http://jh-dyk.dk


Onsdag den 7. oktober 2020
Konferenceleder:  
Troels Blicher Danielsen,  
adm. direktør, TEKNIQ Arbejdsgiverne

08:45 VELKOMMEN 
 Registrering og morgenkaffe 

09:15 INTRODUKTION OG VELKOMST
 Velkommen til Folketinget og  

Energipolitisk Åbningsdebat 2020 
Mødeansvarlig MF Malte Larsen (S)  
og Tage Meltofte, formand,  
Foreningen Danske Kraftvarmeværker

09:20 2030-MÅLENE – Klimarådets plan
 Poul Erik Morthorst, professor, DTU

09:40 FOLKETINGSÅRET; DE KLIMA- OG 
ENERGIPOLITISKE OVERSKRIFTER

 Energi, Klima og Forsyning 2020 – 2021
 Moderator og perspektivering:  
 Fhv. MF Steen Gade

 Årets udfordring: 2030-mål og klima-, 
energi- og forsyningspolitik som dynamo for at 
sætte Danmark i gang igen

 Rasmus Helveg Petersen, formand for Klima-, Energi- 
og Forsyningsudvalget (RV)

 Carsten Kissmeyer, energi- og forsyningsordfører (V)
 Anne Paulin, energi-, forsynings- og klimaordfører (S)

10:20 GRØN DANSK GENREJSNING
 Connie Hedegaard, tidl. minister og EU-kommissær, 

formand for Concito

10:40 GRØN EUROPÆISK FREMTID
 Moderator og perspektivering:  
 MF Martin Lidegaard (RV)

• Klimamål, økonomisk råderum og  
støttemilliarder til krisehjælp 
Ditte Juul Jørgensen,  
generaldirektør, DG Energi

• Samspil Europa 
Christian Zinglersen, Director, ACER

11:10 KAFFEPAUSE - netværk

11:30 GRØN OMSTILLING AF  
ENERGI-INFRASTRUKTUR

 Moderator og perspektivering:  
 Thomas Egebo,  
 adm. direktør, Energinet

• Fremtidens grønne gasser 
Peter Kristensen, chef for markeds-  
og forretningsudvikling, Evida

• Grøn af el  
Charles Nielsen, direktør, TREFOR Infrastruktur

• Fremtidens fjernvarme sikrer de 44 procent CO2  
reduktion 
Kim Mortensen, adm. direktør, Dansk Fjernvarme

• Fossile brændstoffer under omstilling 
Jørgen Wisborg, CEO, OK 

12:30 OM AT SÆTTE TEMPO I GRØN OMSTILLING - OG 
SKABE VELFÆRD OG ARBEJDSPLADSER

 Miljøminister Lea Wermelin (S) 

12:45 FROKOST I SNAPSTINGET

13.40 GRØN BÆREDYGTIG ERHVERVSPOLITIK 
 – GENSTARTSPLAN, FORUDSÆTNINGER OG 

VIRKEMIDLER
 Moderator og perspektivering:  
 Ole Hvelplund,  
 CEO, Nature Energy

 Teknologifremme
 MF Katarina Ammitzbøll (KF)

• Krisehåndtering, omvæltninger  
og udviklingshast 
Mads Nipper, CEO, Grundfos

• Grøn bæredygtig erhvervspolitik – set fra DI 
Anne Høyer Simonsen, vicedirektør, DI

• 100procent grønne veje i 2050 
Jacob Stahl Otte, direktør, Drivkraft Danmark

 Paneldebat med indledere og 
 Signe Munk, energi-, forsynings- og klimaordfører (SF)*
 Søren Egge Rasmussen, energiordfører (EL)
 Ulla Tørnæs, MF (V)*

15:10 KAFFEPAUSE – netværk
 
15:40 FORSYNINGSSEKTOREN  

OG DEN GRØNNE OMSTILLING
 Moderator og perspektivering:  
 Kim Behnke,  
 udviklingschef, Dansk Fjernvarme

• Klimainitiativer og regulering 
Forudsætninger vs. modsætninger, hvem skal 
betale? 
Carsten Smidt, direktør, Forsyningstilsynet

• Klimapartnerskaber – grøn omstilling - ideer, 
initiativer og værktøjer 
Klimahandlingsplanerne og beskæftigelsen 
Per Christensen, forbundsformand, 3F

• Forsyning og grøn omstilling 
- Sammenhængskraft og konsolidering  
Mads Jakobsen, formand, Dansk Affaldsforening

• Produktion og grøn omstilling 
Michael Lundsgaard Thomsen, direktør, Aalborg 
Portland 

• Landbrug og grøn og omstilling  
Niels Peter Nørring, klimadirektør, Landbrug & Føde-
varer

• Teknik og grøn omstilling 
Peter Kaas Hammer, adm. direktør, Kemp & Lauritzen

16:55  Paneldebat med indledere og  
Søren Egge Rasmussen, energiordfører (EL),  
Rasmus Helveg Petersen, formand for Klima-, Energi- 
og Forsyningsudvalget (RV)  
Carsten Kissmeyer, energi- og forsyningsordfører (V)  
Anne Paulin, energi-, forsynings- og klimaordfører (S)

PROGRAM     
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17:25 ENERGI I 20 ÅR … ET FUNDAMENT FOR 
2030-målsætninger

 Vi har inviteret en række tidligere ministre på energi- og 
klimaområdet under temaet:

 Fokus på 20 års erfaringer - fundament for 2030-mål 
og klimafremtider

 Moderator: Kim Behnke, udviklingschef, Dansk Fjern-
varme

18:00 PRISOVERRÆKKELSE
 Formand for Folketingets Erhvervsudvalg MF Lars Chr. 

Lilleholt (V)

18:10 AFSLUTNING AF DAGENS PROGRAM 
 Konferenceleder Troels Blicher Danielsen,  

adm. direktør TEKNIQ Arbejdsgiverne

18:15  FORFRISKNINGER / RUNDVISNING PÅ  
CHRISTIANSBORG

 Tilmelding til rundvisning bedes ske ved ankomst

19:00 AFTENARRANGEMENT VED KANALEN
 Restaurant Kanal Caféen, Frederiksholms Kanal 18, 

Kbh. K.

(* = inviteret)

Torsdag den 8. oktober 2020
Konferenceleder:  
Jørgen G. Jørgensen 

08:40 VELKOMMEN 
 Registrering og morgenkaffe 

09:00 INTRODUKTION OG VELKOMST
 Velkommen til Folketinget og Energipolitisk  

Åbningsdebat 2020
 Tage Meltofte, bestyrelsesformand,  

Foreningen Danske Kraftvarmeværker

09:05 ENERGI-, KLIMA- OG  
FORSYNINGSTILTAG I KOMMUNER

 Planer, tiltag og erfaringer – de gode 
historier

 Moderator: Henrik Høegh,  
 tidl. minister, 1. viceborgmester  
 Lolland Kommune

• Medspil om lokale og regionale energiløsninger 
Ulrik Wilbek, borgmester, Viborg Kommune

• KL – klima, energi og miljø 2020 
Jacob Bundsgaard, formand for KL, borgmester, 
Aarhus Kommune

• Bornholm. Europas mest bæredygtige energiø 
Winni Grosbøll, borgmester, Bornholm Kommune

• Assens – satser på klimatiltag og solen 
Søren Steen Andersen, borgmester,  
Assens Kommune

10:20 OUTLOOK 2030 … energi, klima og økonomi
 Aktuelle energimarkedstendenser – et bud på 

fremtiden
 Steen Bocian, perspektivredaktør og cheføkonom, 

Børsen

10:40 KAFFEPAUSE – netværk

11:00 KLIMARESULTATER OG  
ENERGILEDELSE

 Fyrtårnsprojekter ….
 Moderator: Niels Jørgen Larsen,  
 direktør, Foreningen Danske  
 Kraftvarmeværker

• Energisjæle: Aalborg – klimaplan for 5 milliarder 
Jesper Høstgaard-Jensen, COO, Aalborg Forsyning, 
Aalborg Kommune

• Klimatorium, vidensformidler og  
produktudvikler 
Lars Nørgård Holmegaard, adm. direktør, Lemvig 
Vand & Spildevand A/S

• Grøn Varme … Nordsjælland satser samlet 
Maria Cathrine Nielsen, projektleder, afd. chef,  
Rudersdal Kommune

• Biogas af roeaffald – Lolland Falster 
Jesper Thomassen, adm. direktør, Nordic Sugar

12:00 GARTNERIERNE – FOKUS PÅ EN GRØN FREMTID
 Jørgen K. Andersen, formand, Danske Gartnerier

12:15 TEKNOLOGI-EUFORI OG PRAKTISKE  
RESULTATER 

 Energioptimering via både ny og kendt teknologi
 Lars Have Hansen, formand, Maskinmestrenes  

Forening

12:30 DANSK VÆKST, ENERGI OG UDVIKLING
 Udviklingsminister Rasmus Prehn (S)

12:50 AFSLUTNING OG TAK FOR DENNE GANG
 Mødeansvarlig MF Malte Larsen (S)
 Tage Meltofte,  
 formand,  
 Foreningen Danske Kraftvarmeværker

12:55 Forfriskning og sandwich til hjemturen

(* = inviteret)

Vi gør opmærksom på, at der under konferencen vil blive taget fotos til brug i fagblade. Såfremt man ikke 
ønsker at medvirke på et billede, bedes dette meddelt ved registreringen på Christiansborg.

ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 2020
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ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 2020

ARRANGØRER:

Samspil om klima-, energi- og forsyningspolitik 
- en dynamo for ny dansk samfundsvækst, en 
grøn energirevolution og 70 procent reduktion 
af drivhusgasudledninger i 2030

2020-KODEORDENE ER ”GRØN” OG ”SAMMEN”. 2020-ud-
fordringen i årets ENERGIPOLITISKE ÅBNINGSDEBAT er at 
gøre rigtig brug af de seneste 20 års energipolitiske erfaringer 
til at fremme de næste 10 års energi- og klimaløsninger. De skal 
matche en grøn og bæredygtig energirevolution - og indfri de 
ambitiøse målsætninger om 70 procent drivhusgas-udledning 
- og sikre fortsatte danske førerpositioner på energi- og klima-
området.

ET 2030-STARTSKUD. Igen i år har vi inviteret landets energi- 
og klimapolitiske beslutningstagere, forskere og energieksperter, 
fremtrædende aktører i energiselskaberne, industrien samt 
kommunerne, der arbejder målrettet med energi- og klimapla-
ner - til sammen med hele vores arrangørkreds at fortælle om 
aktuelle planer, projekter og tiltag, der skal realisere visionen om 
Danmark som grønt foregangsland. 

Via en ambitiøs og bindende klimalov - brolagt af en lang række 
fagorienterede klimapartnerskaber - tegner der sig en række 
spændende perspektiver bl.a. en klimahandlingsplan, hvor 
energiøer med havvind, massiv investering i fremtidens grønne 

teknologier, øget energieffektivisering, grøn varme - nær- og 
fjernvarme, omstilling af industrien og skabelsen af en helt grøn 
affaldssektor, er de første konkrete streger til en fossilfri fremtid.
Det bliver et travlt Folketingsår… vi kan næsten ikke vente. Og 
vi tager hul på debatten den 7. og 8. oktober - HJERTELIG 
VELKOMMEN.

På arrangørernes vegne
Foreningen Danske Kraftvarmeværker

20 års erfaringer til gavn for 2030-mål  
og klimaudvikling

DELTAGERGEBYR 
(Ekskl. moms)

Begge konferencedage DKK  2.000,00
Konferencedag d. 7. oktober 2020 DKK  1.400,00
Konferencedag d. 8. oktober 2020 DKK  1.000,00
Aftenarrangement d. 7. oktober 2020 
på Kanal Caféen DKK  1.200,00

TILMELDING
Senest den 1. september 2020 på www.fdkv.dk

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

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

Hvis der skulle ske en forværring af Corona-situationen, og 
vi ser os nødsaget til at aflyse konferencen, vil vi selvfølgelig 
refundere det indbetalte deltagergebyr.
Såfremt der sker begrænsninger i deltagerantallet, vil det 
være ”først til mølle” princippet der gælder - så tilmeld jer 
nu.

HOTELOVERNATNING 

Hotel CABINN City 
Mitchellsgade 14, 1568 København V

PRISER 
(Ekskl. moms)
Captains Single Room inkl. morgenmad DKK 608,80
Commodore Single Room  
inkl. morgenmad DKK 536,80

Mulighed for reservation af ekstra overnatning  
– se tilmelding!

Vi kan ikke garantere værelser efter tilmeldingsfristens  
udløb.

Bindende reservation ved tilmelding efter ”først-til-mølle”- 
princippet. 

Hotelovernatning opkræves samtidig med deltagerafgiften. 

Evt. P-afgift afregnes direkte til hotellet.

 Paneldebatterne er altid interessante, da man fra salen får 
mulighed for at stille spørgsmål direkte til de ansvarlige politikere. 
Foto: Sidste års paneldebat.
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Energispareordningen 
ophører, men kvalitets-
kontrollen fortsætter...

Trods den nuværende Energispareordnings ud-
løb, kan Energistyrelsen fortsat udføre kvalitets-
kontrol af indberettede sager indtil 2025. Det 
betyder, at du stadig skal være forberedt på at 
håndtere stikprøvekontroller, særkontroller og 
spørgsmål fra Energistyrelsen eller Forsynings-
tilsynet. 

Vælger du at indgå en aftale med Dansk Energi-
rådgivning, afslutter vi trygt og ubesværet den 
nuværende ordning for dig ved at sørge for: 

• Opfyldelse af energisparemål
• Kommunikation med aktører og slutbrugere
• Kvalitetssikring og rådgivning ved kvalitets-

kontroller fra Energistyrelsen de næste 5 år

  

Dansk Energirådgivning stod i 2019 for ca. 
30 % af de indberettede energibesparelser 
i Danmark. Med vores mangeårig erfaring 
med Energispareordningen sikrer vi, at ord-
ningen bliver håndteret i henhold til regler 
og lovgivning. 

Kontakt
8683 7483
kontakt@danskenergiraadgivning.dk
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Det, oplyser klima- og energiminister Dan Jørgensen, som 
et af elementerne i et forslag til den første klimahandlings-
plan.
Det vil virkelig fremme de eldrevne varmepumper, ifølge 
ministeren.

Regeringen regner med, at udspillet til i alt 2,3 milliarder 
kroner i perioden 2020-2024 samlet set vil betyde en re-
duktion på omkring 0,7 millioner ton CO2 i 2030.
Det er dog kun en lille del af det samlede klimamål om 

en reduktion på 70 procent af CO2-udslippet, og mindst 
340.000 fossilbaserede opvarmningsfyr består.
Landet huser i dag omkring 80.000 oliefyr og 380.000 
naturgasfyr. 
Det betyder altså, at minimum halvdelen af oliefyrene og 
næsten 8 ud af 10 naturgasfyr ifølge målet stadig vil være i 
drift efter indsatsen.

Kommunerne kan vælge grønt
Udover skrotningsordningen, der vil støtte varmepumper 
på abonnement, og en lavere afgift på el til elvarme vil 
udspillet også indebære, at kommunerne fremover kun får 
lov til at vælge grønne løsninger, når de etablerer varme-
projekter.
Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning på 
Aalborg Universitet, bakker op om initiativet.
Det betyder konkret, at det er muligt at tilbagerulle natur-
gasområder og få fjernvarme ud i de områder i stedet for, 
hvilket ifølge professoren er rigtig positivt for klimaet.
Tidligere har man været besværet af, at fjernvarmesel-
skaberne ikke har måttet medregne det reelle CO2 udslip 
fra gassen, hvormed de har haft svært ved at påvise, at 
fjernvarmen skulle være en grønnere løsning.

Faren lurer
Hvis vi oplever et stigende antal husstandsejede varme-
pumper, vil der dog ikke ske en effektivisering og optimal 
varmeudnyttelse og dermed CO2 nedbringelse.
Det kræver et større net, hvor man kan opsamle energien 
og lagre den for at få optimal energiudnyttelse og effektivi-
tet.
Derfor bør man satse på de teknologier, som giver mest 
omkostningseffektiv grøn omstilling.
Positivt er dog, at den stærkt kritiserede afgift på elbaseret 
overskudsvarme afskaffes, hvilket betyder, at overskuds-
varme fra f.eks. datacentre kan bruges i fjernvarmen. 
Endelig overvejes det om, der kan indføres et forbud mod 
at anvende fossile brændsler i fjernvarmeværkerne.

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT
 Kilde: Energistyrelsen

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

Ud med olie- 
og gasfyr 

Regeringen ønsker at fremme antallet af varmepumper for at 
få mere grøn energi ind i varmesektoren.

En skrotpræmie samt højere 
afgifter på olie og naturgas 
skal sikre, at op til 40.000 oliefyr 
og 80.000 gasfyr skal skrottes 
inden 2030
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Øl & vand Øl & vand

Træfpunkter sal 1

Generalforsamling
Mødesal

Foyer INFORMATION

Træfpunkter sal 2

KRAFTVARME DAG

Årets Kraftvarmedag 

Det er en glæde for Foreningen Danske Kraftvarmeværker 
at kunne oplyse, at arrangementet bliver afholdt torsdag 
den 17. september 2020.
Deltagerne (udstillerne) på ”Træfpunkterne” har vist stor 
forståelse for, at arrangementet er flyttet, og der er stor 
opbakning til arrangementet.

Farvel og goddag
Selvom den nuværende direktør Erik Nørregaard Hansen 
fortsat arbejder for foreningen til efter Årets Energipolitiske 
Åbningsdebat, bliver der lejlighed til at sige pænt farvel ved 

årets Kraftvarmedag, ligesom der bliver lejlighed til at hilse 
på vores nye direktør Niels Jørgen Larsen.
Vi håber på stor opbakning fra medlemmerne til den årlige 
generalforsamling, som traditionen tro bliver afholdt sam-
me sted.

Vel mødt til en hyggelig dag med plads til fagligt og socialt 
samvær med energikollegaer på Hotel Sabro Kro.

Program:
Kl. 09.00 Morgenkaffe ved Træfpunkterne
Kl. 10.00 Generalforsamling
Kl. 13.00 Reception inkl. frokost ved Træfpunkterne  
 (dvs. skydedørene mellem de 3 lokaler bliver 
 trukket fra) 

Som bekendt blev årets generalfor-
samling og Kraftvarmedag udsat på 
grund af Corona-udbruddet
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 Eva Lange Rasmussen 
kommunikations- og  
markedskonsulent NIRAS

Med muligheden for at søge nogle af 
de afsatte tilskudsmidler, som staten 
har øremærket til rådgivningsydelser 
over de næste 4 år, kan de kraftvar-
meværker, der tidligere har modtaget 
grundbeløb nu få hjælp til at omstille 
varmeforsyningen til nye teknologier 
og fremtidssikre hele driften til gavn for 
værket og ikke mindst forbrugerne.

Igen hjælp til grundbeløbsværker 

Tilskuddet administreres af Energisty-
relsen. 
En ny pulje på 26 mio. kr. åbnede op 
1. maj for de omkring 200 decentrale 
kraftvarmeværker, der siden 2005 har 
modtaget grundbeløb, som støtte til 
at opretholde varmeværkernes kraft-
varmekapacitet. 
Puljen er afsat til brug for udvidet 
rådgivning til de varmeværker, der har 
en høj varmepris, og skal bidrage til at 
sikre en god fremtidig driftsøkonomi 
og konkurrencedygtige varmepriser 
uden grundbeløb.

Gratis rådgivning
Rådgivningen er gratis for varmevær-
kerne og dækker analyser og bereg-
ninger af varmeværkets produktion, 
distribution og transmission i forhold 
til varmeværkets individuelle behov. 
På grund af grundbeløbets bortfald 
har mange værker oplevet markan-
te prisstigninger og forbrugere, der 
undersøger muligheder for andre op-
varmningsformer til at opvarme deres 
boliger med. 
Rådgivning skal derfor hjælpe varme-
værkerne med at opnå en god og 
stabil fjernvarmeforsyning i det enkelte 
område. 
Men indsatsen omfatter også rådgiv-
ning til de værker, der ønsker en hel 
eller delvis lukning af værket, med 
fokus på at sikre en kontrolleret luk-
ningsproces. 

I de tilfælde gives der vejledning til 
varmeforbrugerne om alternative, 
individuelle opvarmningsformer. 

Værksspecifikke besparelser 
er udgangspunktet for  
rådgivningen
Den tilbudte rådgivning tager ud-
gangspunkt i det enkelte værks 
besparelsespotentialer og dækker 
tiltag af både teknisk, økonomisk og 
administrativ karakter. 

Varmeværkerne kan for eksempel 
søge om støtte til rådgivning om 
forbedring af driften, fremtidige 
produktionsmuligheder, optimering af 
ledningsnettet, udvidelser af kunde-
grundlaget og sammenlægning med 
andre fjernvarmeselskaber. 

Opgaven har været i offentligt udbud, 
og den 4-årige rammeaftale med 
Energistyrelsen er blevet tildelt et 
konsulenthold bestående af NIRAS, 
PlanEnergi, Ea Energianalyse, BDO 
og Advokatfirmaet Energi & Miljø. 

- Vi ser frem til at rådgive varmevær-
kerne om tiltag, der kan bidrage til 
en god og bæredygtig varmeforsy-
ning for det enkelte værk og deres 
forbrugere. Det er en meget spæn-
dende opgave, og vi føler os rigtig 
godt rustet til den, da vi har et stærkt 
landsdækkende hold af specialister. 
Desuden har vi høstet rigtig god erfa-
ring fra de seneste 3 års arbejde med 
rådgivning til grundbeløbsværkerne. 
Vi glæder os derfor til at tage fat dér, 
hvor vi slap sidst, siger Bettina Skjold-
borg, markedschef i NIRAS. 

Puljen åbnes for flere værker
Energistyrelsen står for at administre-
re puljen, hvor varmeværker kan søge 

om midler til rådgivning til og med år 
2023, hvor ordningen ophører. 
Varmeværker med en høj varmepris 
på ansøgningstidspunktet vil blive 
prioriteret først. 
Men mange værker vil kunne søge 
midler under ordningen, da den nedre 
grænsen for varmeværkets gennem-
snitlige, årlige varmepris for et stan-
dardhus er sat til 13.000 kr. 
Udsigten til støtte bliver godt modta-
get hos Hedensted Fjernvarme, hvor 
bortfaldet af grundbeløbene har ramt 
hårdt. 

- Vi har brug for hjælp til at omstille 
vores varmeforsyning til nye tekno-
logier og fremtidssikre hele driften – 
ikke mindst for kundernes og var-
meprisens skyld. Den afsatte pulje til 
grundbeløbsværker er en god støtte 
til at kunne få overblik over nye pro-
duktionsmuligheder og få beregnet 
forskellige scenarier, der giver den 
billigst mulige fjernvarmeproduktion til 
gavn for vores forbrugere, siger drifts-
leder Torben Alex Nielsen, Hedensted 
Fjernvarmeværk.

Midlerne søges via  
Energistyrelsens hjemmeside
Det fulde overblik over rådgivning-
sydelserne og et tilhørende ansøg-
ningsskema findes på Energistyrel-
sens hjemmeside. 
Skemaet sendes til Energistyrelsen, 
der prioriterer de værker, der har 
størst behov for rådgivning.

Kraftvarmeværker, der tid-
ligere har modtaget grund-
beløb, har nu mulighed for 
at søge nogle af de afsatte 
tilskudsmidler, som staten 
har øremærket til rådgiv-
ningsydelser de næste 4 år
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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
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Brat fald i forbruget af kul

Energiforbruget faldt med 3,4 procent, mens de faktiske 
udledninger af CO2 fra energiforbruget faldt knap 6 
procent ifølge den foreløbige energistatistik for 2019, som 
Energistyrelsen udgav i april måned.

Historisk lavt forbrug
I de knap 50 år, som Energistyrelsen har indsamlet ener-
gistatistik, har styrelsen ikke registreret et lavere forbrug af 

kul og koks i Danmark end i 2019, hvor det faktiske forbrug 
er opgjort til 39 PJ. Det svarer til kun 5 procent af energi-
forbruget. 
Kulforbruget faldt med 42,7 procent sammenlignet med 
2018, mens forbruget af naturgas blev reduceret med 7,6 
procent
Udviklingen skyldes dels et generelt fald i det faktiske 
energiforbrug på 3,4 procent, en stigende nettoimport af 
strøm fra vores nabolande samt et større forbrug af ved-
varende energi. Vedvarende energi dækkede i 2019 35,0 
procent af det faktiske energiforbrug, hvor andelen i 2018 
var 32,9 procent

Fald i CO2 udledningen 
2019 var et år med stor vindenergiproduktion, som kom-
bineret med det faldende forbrug af fossile brændsler har 
betydet, at de faktiske udledninger af CO2 fra energifor-
bruget sidste år faldt med 5,7 procent sammenlignet med 
2018. 
Når der korrigeres for klimaudsving og brændselsforbrug 
knyttet til udenrigshandlen med elektricitet, faldt CO2-ud-
ledningerne i 2019 med 3,9 procent
Siden 2010 er de faktiske CO2 udledninger fra energifor-
brug faldet med 34,1 procent, mens de korrigerede udled-
ninger er reduceret med 22,6 procent

Fald i produktionen af olie og naturgas
Danmarks produktion af primær energi faldt sidste år med 
10,3 procent som et resultat af et kraftigt fald i produkti-
onen af olie og naturgas på henholdsvis 11,4 procent og 
25,7 procent 
Produktionen fra Nordsøen har de seneste år vist en ned-
adgående tendens, men den midlertidige nedlukning og 
genopbygning af Tyra-feltet fra september og frem til 2022 
har påvirket især gasproduktionen fra Tyra og produktion 
og ilandføring på en række tilknyttede felter.
Omvendt trækker produktionen af vedvarende energi i den 
modsatte retning med en stigning på 4,2 procent svarende 
til 7,2 PJ. Stigningen i produktionen af vedvarende energi 
skyldes især en stigning i produktion af vindenergi og 
biogas.

Yderligere resultater:
- Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt med 3,4 pro-
cent i 2019 til 724 PJ. 

Med et fald på næsten 43 procent  
udgør kulforbruget nu kun 5 procent 
af det faktiske energiforbrug

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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Forbruget af kul og naturgas faldt i 
2019 med 42,7 procent og 7,6 pro-
cent, mens forbruget af olie og vedva-
rende energi mm. steg med henholds-
vis 0,8 procent og 2,8 procent

- Det korrigerede bruttoenergiforbrug 
faldt i 2019 med 2,0 procent til 766 PJ 
på baggrund af et fald i kul og natur-
gas på henholdsvis 26,3 procent og 
4,7 procent 
Forbruget af vedvarende energi steg 
mm med 4,9 procent mens forbruget 
af olie steg med 0,9 procent

- Energiintensiteten målt i forhold til 
det korrigerede bruttoenergiforbrug 
faldt i 2019 med 3,9 procent i forhold 
til 2018. Et fald i intensiteten betyder, 
at bruttonationalproduktet er steget 
mere end energiforbruget.

- Et foreløbigt skøn indikerer, at Dan-
marks samlede faktiske udledning af 
drivhusgasser (inklusive udledninger 

af lattergas og metan fra landbruget, 
dog ekskl. LULUCF-sektorerne jord og 
skov) er faldet med 4,1 procent i 2019. 
En endelig opgørelse over Danmarks 
udledning af drivhusgasser vil senere 
blive publiceret af DCE – Nationalt 
Center for Miljø og Energi.

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT
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Rekordlavt kulforbrug i. 2019. Danmarks kulforbrug faldt sidste år med næsten 
43 procent og udgør nu kun 5 procent af det faktiske energiforbrug.
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Energibesparelser 2019 

Vi bevæger os mod energispare-ord-
ningens afslutning ved årets udgang. 
Her har fjernvarmen samlet set 
tidligere indberettet overskud, f.eks. 
fra større projekter, til dækning af 
flere års sparemål. Disse allerede 
indberettede besparelser svinder ind 
her frem mod slutningen. Dermed 
når fjernvarmen ikke helt i mål med 

den tilladte underdækning på max. 
-10 procent for 2019. Imens sælger 
enkelte selskaber overskud af allerede 
indberettede besparelser, der ligger 
ud over +10 procent, ved udgangen 
af 2020. 
Jf. Energisparebekendtgørelsen er det 
ikke tilladt at indregne omkostninger til 
energibesparelser der ligger ud over 

+10 procent, beregnet af sparemålet 
for 2020, ved ordningens afslutning. 
Ved den sidste indberetning for 2020 
skal indberetning ramme imellem 0 og 
-5 procent.

Vækstende egen realiseringer
Ser man på fordelingen af indberette-
de energibesparelsers energiart, ses 

Fjernvarmen når ikke helt i mål med energibesparelserne for 2019 i henhold til  
indberetningerne. Det forventes at komme her i 2020, og for en vis del som  
fjernvarmens egne interne projekter, der også udgjorde en væsentlig andel i 2019

kWh Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv Biomasse Øvrigt

Specifik 25.940.749 2.434.882 2.084.345 5.397.047 245.720 13.127.567 507.323

Standardværdier 18.165.945 20.408.586 6.186.231 26.098.133 8.325 2.423.771 0

Markedspåvirkning 0 0 12.825 171.480 0 3.375 0

Husholdning i alt 44.106.694 22.843.468 8.283.401 31.666.660 254.045 15.554.713 507.323

Specifik 11.305.084 1.872.431 300.271 12.475.881 0 578.148 0

Standardværdier 822.947 78.728 0 0 0 0 0

Markedspåvirkning 0 0 0 0 0 0 0

Offentlig sektor i alt 12.128.031 1.951.159 300.271 12.475.881 0 578.148 0

Specifik 40.862.731 62.231.083 18.979.180 43.164.964 22.020.740 44.477.148 1.872.957

Standardværdier 0 71.745 492.076 155.458 903.556 0 0

Markedspåvirkning 0 0 0 0 0 0 0

Produktionserhverv i alt 40.862.731 62.302.828 19.471.256 43.320.422 22.924.296 44.477.148 1.872.957

Specifik 22.155.246 3.281.062 13.960.782 36.897.201 0 1.210.610 0

Standardværdier 2.351.717 172.632 56.239 267.753 0 13.005 0

Markedspåvirkning 0 0 0 0 0 0 0

Handel og service i alt 24.506.963 3.453.694 14.017.021 37.164.954 0 1.223.615 0

Kollektiv Sol 54.407.190 0 0 0 0 3.051.873 0

Ledningsrenovering 23.050.926 1.023.430 7.047 5.172 0 4.000 166.610

Varmepumper i fjv 45.124.537 42.217.040 0 1.252.000 0 4.566.501 0

Egenrealiseringer i alt 122.582.653 43.240.470 7.047 1.257.172 0 7.622.374 166.610

Transport 15.635 0 51.925.205 0 0 0 0

Husholdning 1.337.567 23.701.659 33.060.840 2.876.592 1.362.929 13.590.361 0

Offentlig sektor 6.928 3.375.990 1.206.868 448.576 0 531.062 939.642

Produktionserhverv 74.232 7.229.007 24.487.269 3.381.996 0 671.983 6.600.000

Handel og service 332.753 5.027.696 2.998.210 609.277 0 728.636 0

Konverteringer i alt 1.751.480 39.334.352 61.753.187 7.316.441 1.362.929 15.522.042 7.539.642

Korrektioner (+/-) -1.909.459 -27.473.123 -22.127 -1.480.677 -17.484 -245.186 -24.554.530

Ialt 244.044.727 145.652.848 155.735.261 131.720.852 24.523.786 84.732.854 -14.467.998
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det at fjernvarmen fylder den største 
andel med ca. 35 procent (se tabel). 
Fjernvarmen tegner sig for den største 
andel, som primært skyldes solvar-
me og varmepumper i fjernvarmen, 
men desuden produktionserhverv og 
energibesparelser i husholdninger. 
Samlet set udgør husholdninger blot 
15 procent, når der ses på fordeling 
på sektorer, hvilket er stabilt sammen-
lignet med sidste år. Dette peger på, 
at der fortsat fokuseres på de større 
projekter. Dette ses blandt andet, da 
energibesparelser høstet indenfor 
produktionserhverv udgør knap 30 
procent. Herefter ligger egenrealiserin-
ger med omtrent 21 procent. Dette er 
en bemærkelsesværdig stigning sam-
menlignet med 2018, hvor egenrea-
liseringer tegnede sig for mindre end 
10 procent af fjernvarmens samlede 
indberetning.

Omkostninger og administra- 
tion af energibesparelser 
Fjernvarmens indberettede energibe-
sparelser for 2019 har netto kostet ca. 
omtrent 300 mio. kr., som svarer til en 
gennemsnitlig omkostning på ca. 41 
øre/kWh. 
Til sammenligning lå gennemsnittet for 
2018 på ca. 44 øre/kWh. 
Priserne på energibesparelser faldt 
i 2019, og sammen med den øgede 
andel af energirealiseringer, der for 
2019 blev indberettet med en alterna-
tiv omkostning på 42,9 øve/kWh, har 
det betydet lavere omkostninger. 
Derudover har fjernvarmens øgede 
salg af energibesparelser, sammenlig-
net med året før, haft en vis effekt. 
Fjernvarmens indberettede admini-
strationsomkostninger er dog i det 
store hele uændrede i forhold til 2018. 
Trods det faktum, at fjernvarmen 
fortsat leverer energibesparelser om-
kostningseffektivt, ses således øgede 
omkostninger til myndighedskontroller 
og dokumentationskrav.

Afsluttende  
indberetningsarbejde
Samkøring af energisparedata til tjek 
af eventuelt dobeltindberettede sager 
for 2019, forventes afsluttet i starten 
af juli. 
COWI forestår opgaven, og de retter 
direkte henvendelse til selskaber, der 
måtte være berørt af en eventuel dob-
beltindberetning. 
Afklaring af rettigheder til en dob-
beltindberettet sag afklares som 

udgangspunkt indbyrdes imellem 
selskaberne. 
Indberettede energibesparelser skal 
have været underlagt kvalitetskontrol 
inden indberetning, og der skal des-
uden udføres årlig audit af kvalitetssik-
ringssystemet. 
Husk at kvalitetskontrol og audit hvert 
andet år skal udføres af en ekstern 
part. 
En aktør kan varetage opgaverne på 
vegne af et forpligtet selskab, men 
kontrollerer aktørens   eget arbejde, 
eller energibesparelser tilvejebragt af 
aktøren selv, opfattes kontrollen som 
intern. Excelskema til afrapportering af 
resultaterne af kvalitetskontrol og audit 
er opdateret for 2019, og findes på 
Energistyrelsens hjemmeside. 
Opdateringen beror på, at Forsynings-
tilsynet også skal modtage afrappor-
tering af audit i år. Forsyningstilsynet 
interesserer sig specielt for kvalitets-
sikringssystemets beskrivelse af pro-
cedurer for opgørelse, indberetning og 
dokumentation af omkostninger. 
Afrapporteringsskema indsendes til 
Dansk Fjernvarme på energispare@
danskfjernvarme.dk, som sørger 
for videreformidling af selskabernes 

afrapporteringsskemaer. Skemaet 
bedes indsendt senest 1. juni.

Projekter afsluttes  
den 31. december 2020
Alle påbegyndte energispare-projekter 
skal være afsluttet senest den 31. de-
cember 2020, for at kunne medtælles. 
Kommer vi på den anden side af 
denne dato, er det heller ikke muligt at 
handle med energibesparelser. 
Dog er indkøring, test og dokumen-
tation tilladt frem mod foråret 2021, 
jf. Energistyrelsens FAQ. Desuden 
henledes opmærksomheden på 
Forsyningstilsynets nye vejledning om 
afslutning af energispare-økonomien i 
dette sidste år af ordningen. 
Her anbefales selskaberne til at 
kontakte deres revisorer med specielt 
opmærksomhed på korrekt periodise-
ring i regnskaberne
Det er glædeligt at energispare-ord-
ningen nu nærmer sig sin afslutning, 
og at den økonomiske og admini-
strative opgave dermed løftes fra de 
forpligtede parter.

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT

Fjernvarmen ikke helt i mål med den tilladte underdækning på max. -10 procent for 
2019 og dermed afslutningen på energispareordningen her ved årets udgang.
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Evida samler 400.000 kunder og 
18.000 kilometer gasrør i ét selskab 
med hovedsæde i Viborg og drifts-
centre i Middelfart og Stenlille. 
Få et indblik i selskabets første år her.
Evida er resultatet af en fusion mellem 
HMN GasNet og Dansk Gas Distri-
bution, som udspringer af et politisk 
ønske om at samle den kritiske gas-
distributionsinfrastruktur i ét statsligt 
selskab. 

- Som nationalt selskab er vi ansvar-
lige for sikker og stabil distribution af
gas til produktion, transport og op-
varmning i hele landet. Vi skal sikre en
god forsyningssikkerhed, besparelser
og bedre service for kunderne. Fusi-
onen betyder en sammensmeltning
af kulturer og arbejdsgange, og vi har
det seneste års tid haft fokus på at
strømline processor og systemer, så
de forhenværende selskaber arbejder
ud fra samme metoder og standar-
der, siger Ole Kalør, administrerende
direktør i Evida.

Ønsket er endnu bedre 
kundeservice
Ole Kalør fremhæver, at Evida bruger 
meget energi på selskabets store 
hovedsystemer, som er afgørende for 
den grundlæggende drift. 
En af baggrundene for fusionen er, at 

kunderne skal opleve en bedre ser-
vice, og Evida har under den seneste 
årsaflæsning oplevet stor travlhed, 
hvilket var frustrerende for kunderne. 
Ole Kalør vurderer blandt andet på 
den baggrund, at der inden for det 
område er gode muligheder for for-
bedringer og understreger, at selska-
bet arbejder målrettet på at forbedre 
kundeservicen, for det skal være 
enklere at være gaskunde. 
Selskabet har for eksempel fokus på 
telefonsystemet og samler omkring 
den 1. oktober 2020 alle kunderne i ét 
kundesystem. 
Det vil lette selskabets arbejdsgange, 
løfte kvaliteten og skabe en ensartet-
hed på tværs af forretningen. 

- Vi er stadig for tidligt i processen til
at påstå, at vi er i mål – eller end-
nu helt at kunne høste frugterne af
arbejdet det forgangne år. Men vi
ser ind i en spændende tid, hvor vi
arbejder for den grønne omstilling og
gør alt, hvad vi kan, for at gå den vej.
Når året er omme, har vi tilsluttet over
50 biogasanlæg til gasnettet, og vi
forventer, at 30 procent af danskernes
gasforbrug vil være dækket med grøn
gas allerede i 2023, udtaler Ole Kalør.

Målet er effektivisering
Evidas opgave er at effektivisere 
gasdistributionen i Danmark og levere 
på de politiske rammevilkår, der bliver 
besluttet – og så i øvrigt at komme 
med konstruktive indspil til, hvordan 
selskabet ser en grøn vej frem. 
Biogasanlæg spiller i den forbindelse 

en vigtig rolle, fordi de omdanner gyl-
le, halm og andre organiske restpro-
dukter til grøn biogas, der gør, at vi 
kan reducere den danske CO2-udled-
ning og forbruge mindre naturgas fra 
Nordsøen.

EA Energianalyse har for Energifon-
den og med deltagelse af Energinet, 
Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, 
TEKNIQ, Biogas Danmark og Evida 
lavet en analyse, der viser, at grøn gas 
kan spille en vigtig rolle, i omstillingen 
af naturgas til vedvarende energi i 
rumopvarmningen. 
Grøn gas kan nemlig understøtte en 
langsigtet omstilling til bl.a. hybrid-
løsninger, elvarme, varmepumper og 
fjernvarme. 
Det er dog vigtigt at være opmærk-
som på tempoet. 
Rapporten peger nemlig på, at om-
stillingen optimalt kan ske løbende og 
med implementering frem imod 2040 
for undgå en unødig dyr omstilling for 
forbrugerne. 

- Ifølge analysen er kombinationen
mellem varmepumper og grøn gas i
mange tilfælde et vigtigt element der,
hvor det ikke er økonomisk effektivt
at elektrificere eller udbygge med
fjernvarme.
Og så slår analysen fast, at grøn gas
også på længere sigt er en nødven-
dig, marginal forsyningskilde. Derud-
over vil der blandt andet i industrien
være en række processer, der ikke
kan erstattes med el, ligesom der er
processer, som vil være meget om-

Der er nu gået et år efter 
igangsættelsen af fusio-
nen mellem HMN GasNet 
og Dansk Gas Distribution

Et år som statens gasselskab
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Andelshavere
Hurra

Vi er rigtig glade for den opbakning, vi får, det giver os en tro på, at vi gør det rigtige. 
DFP har stor erfaring og viden om varmeselskabernes problemstillinger og projekter.  
Har I en udfordring, som vi kan hjælpe med, så giv os et ring.

• Strategi
• projektforslag
• Udbud af varmepumper, solvarme, overskudsvarme etc.
• projektstyring

DFP er et A.m.b.a selskab - og du får altid en fair pris hos os. 
Vil du vide mere, så kontakt os på tlf. 76 30 80 00.

Velkommen til andelshaver nr. 100 

dfp.dk Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

kostningstunge at erstatte med el. Her 
vil gas – og helst grøn gas - i en lang 
årrække være bedste alternativ. Det 
samme gælder for den tunge trans-
port, hvor gasteknologien er moden 
og klar til at spille en vigtig rolle, forkla-
rer Ole Kalør.

Tænk grøn gas sammen med 
fjernvarme
En undersøgelse, som er udarbejdet 
af Dansk Fjernvarme og Evida viser, 
at der i fremtidens energisystem bliver 
brug for at koble gas og fjernvarme 
endnu tættere sammen. 
Årsagen skal findes i den grønne om-
stilling af fjernvarmesektoren, hvor en 
stadig større del af brændselsforbru-
get kommer fra omskiftelige energikil-
der som vind og sol. 

- Det giver rigtig god mening at se
på, hvordan vi kobler den grønne gas
tættere til fjernvarmen, så fjernvar-
men kan blive grøn på de dage, der
er behov for gassen. For den grønne
omstilling forudsætter et samarbejde
på tværs af aktørerne i energisek-
toren. Vi vil derfor også i fremtiden
samarbejde med Dansk Fjernvarme
om at sikre en effektiv omstilling af
det danske energiforbrug, så vi når
klimamålet og samtidig tager hensyn
til både kunderne, samfundsøkonomi-
en og de politiske rammebetingelser,
udtaler Ole Kalør.
Gas har i stigende grad en rolle som
spids- og reservelast i fjernvarmesek-
toren – både som varme- og elpro-
duktion. Varmepumper, affalds-
forbrænding, overskudsvarme,
biomasse, solvarme og geotermi
fungerer som grundlast, mens spids- 
og reservelast i dag produceres på
gaskedler og oliekedler, og i mindre
omfang biomasse og elkedler.

Det vil være teknisk vanskeligt og dyrt 
at undvære gas til spids- og reserve-
last. Gas er i mange tilfælde den bil-
ligste spids- og reservelast, og det er 
dyrt at udbygge de øvrige teknologier 
til få årlige driftstimer.

Evida arbejder for at lette kom-
munernes arbejde med den 
grønne omstilling
Udover en sammensmeltning af kultu-
rer og arbejdsprocesser har varme-
planssager også spillet en rolle for 
Evidas første år som landsdækkende 
gasdistributør. 
Evida har netop samlet et katalog af 
links og data om rammer og bereg-
ningsforudsætninger for projektforslag 
på selskabets hjemmeside. 
Evida har en stor viden fra behandling 
af mere end 100 sager om året og kan 
bidrage med viden om gassystemets 
struktur og muligheder, hvilket kan 
medvirke til, at høringsprocesser bliver 
så gnidningsfrie som muligt.
Som et eksempel har Svendborg 
Fjernvarme og Evida siden efteråret 

2019 haft en god dialog om et projekt-
forslag om fjernvarmeforsyning til 
Svendborg Andelsboligforening. 
Og Evida har i samarbejde med fjern-
varmeselskabet sikret at en nyopført 
varmepumpe indregnes, hvilket har 
medvirket til at forbedre projektets 
samfundsøkonomi. 
På den baggrund har Evida valgt at 
trække sin klage.

- Jeg er glad for, at vi er nået frem til
en god og grøn løsning. Fjernvarme-
selskabet kan nu komme videre
med at etablere fjernvarmeforsyning
til Svendborg Andelsboligforening.
Det vil betyde en mere energieffektiv
opvarmning til gavn for beboerne og
klimaet, siger Ole Kalør, administre-
rende direktør i Evida.

 Mia Josiassen
Kommunikationschef
Evida

Vinkel Bioenergi.
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Ny direktør hos Hedensted Fjervarme

- Vi er utrolig glade og stolte over at vi 
- Med de nye kompetencer som Gitte 
bringer ind i Hedensted Fjernvarme 
er jeg sikker på, at vi kan styrke den 
positive udvikling som Hedensted 
Fjernvarme har været igennem og 
accelerere den til nye højder, siger 
formand for Hedensted Fjernvarme 
Morten Juhl Lassen.

Hedensted Fjernvarme har gennem 
de seneste knap 10 år reduceret var-
meprisen med over 33 % og omstillet 
sin varmeproduktion fra at være na-
turgasbaseret til at være CO2-neutral. 
Det er dette succesfulde men også til 
stadighed mere komplekse arbejde 
der nu kræver at man ansætter en 
direktør.  
Nuværende driftsleder Torben Alex 
Nielsen fortsætter i teamet hos 
Hedensted Fjernvarme. Det betyder, 
at det fremover vil være Torben Alex 
Nielsen, der skal stå for driften og 
produktionen af varme, mens Gitte 
Guldberg blandt andet kommer til 
at håndtere forretningsudvikling og 
projektudvikling.

- Hvis vi for alvor kan få gang i 
konvertering af naturgasområder til 

fjernvarme i kommunen her ovenpå 
covid-19 krisen, vil det bidrage til 
vækst og beskæftigelse lokalt og 
samtidig gøre noget godt for klimaet 
siger Morten Juhl Lassen. 

Fakta om Gitte
Gitte Guldberg er uddannet tekni-
kumingeniør og har blandt andet et 
pædagogikum, arbejdsmiljøuddannel-
sen og en Master of Business Admi-
nistration blandt sine mange ekstra 
uddannelser. Hun har i mere end 11 
år arbejdet med ledelse af forsynings-
selskaber hvoraf de 8 år har været 
som øverste chef. 
Sidst som direktør for Morsø Forsy-
ning. En stilling som hun efter gen-
sidig aftale fratrådte i marts 2018. 
Før det kom hun fra en stilling som 
direktør i Lemvig Vand og Spildevand. 

Ud af et særdeles  
kompetent ansøgerfelt 
har Hedensted Fjern-
varme valgt at ansætte 
Gitte Guldberg i den 
nyoprettede stilling som 
direktør
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Landsdelsopdelte graddøgn 2020
GENNEMSNITLIGE GRADDØGN - SENEST OPDATERET 06.06.2020

 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 366,9 385,8 420,0 319,4 249,9

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 369,4 372,1 408,5 301,7 237,9

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 371,9 374,9 411,2 304,4 240,2

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 366,2 353,3 390,7 278,7 219,6

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 387,5 368,0 400,6 280 217,9

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 400,8 375,8 404,1 274,2 208,9

HELE LANDET EMD-normal 492,6 431,4 444,8 329,0 202,9 108,5 52,5 52,7 133,4 258,0 385,1 466,2
1993-2002 484,9 431,6 441,0 310,8 190,6 106,8 47,4 38,1 117,6 240,7 373,8 482,9
2020 382,6 374,0 406,8 290,2 226,8

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. 

Gitte Guldberg tiltræder direktørstillingen i Hedensted Fjernvarme den 1. august 
2020.

Senest har hun dog slået sine folder 
som afdelingschef hos Krüger. 
Inden da arbejde Gitte fem år hos 
Trefor som energirådgiver indenfor el, 
vand og Fjernvarme. 
Gitte Guldberg er 57 år og har tre 
voksne børn der alle er flyttet hjem-
mefra. 
Hun bor i dag sammen med sin mand 
på Mors, men familien har sat huset til 
salg og flytter til Hedensted området 
så snart huset er solgt.

	Tekst: Kris Vetter
  Redaktør 
  KraftvarmeNYT
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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



