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Så er det snart tid til årets
Energipolitiske Åbningsdebat.
Med 20 års jubilæum i år er der
lagt op til to spændende dage
med højt energiniveau.
Læs mere på siderne 15-18
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BESTYRELSEN HAR ORDET

Lige før sommerferien den 22. juni 2020
blev der mellem Regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det
Konservative Folkeparti, Liberal Alliance
og Alternativet indgået en bred klimaaftale. Aftalen skal sikre en drivhusgasreduktion på 3,4 mio. ton C02-ækvivalenter i 2030.
Aftalen skal således bane vejen for et
globalt lederskab inden for vedvarende
energi og sikre en ambitiøs grøn omstilling af industrien. Med aftalen står
Danmark foran en ambitiøs udbygning af
grøn energi og en markant satsning på
fremtidens grønne teknologier, såsom
CO2-fangst og Power-to-X.
Samtidig er der behov for en målrettet
energieffektiviseringsindsats, særligt i
industrien, så vi kan sænke forbruget
af fossile brændsler samt spare på den
grønne energi. Hertil skal danskernes
varme være grøn. Det betyder, at de fossile brændstoffer som naturgas og olie
skal være dyrere og de grønne brændstoffer billigere. Der er således udtrykt et
klart politisk ønske om, at naturgas og
olie skal udfases med grønne alternativer, såsom fjernvarme og elektrisk
drevne varmepumper. Den nuværende
projektbekendtgørelse og beregningsforudsætningerne skal derfor omskrives,
da grønne løsninger i fremtidens sam-
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Grøn omstilling af industrien

Grøn omstilling og øget energieffektivisering af erhvervslivets fossile produktion
er et vigtigt element i den grønne omstilling. Ved at konvertere væk fra anvendelsen af fossil energi og energieffektivisere
de processer, som ikke kan omstilles
til grøn produktion, kan erhvervslivets
klimabelastning mindskes. Partierne er
enige om, at der afsættes 200 mio. kr. i
2020, 305 mio. kr. i 2021, 210 mio. kr. i
2022, 215 mio. kr. årligt i 2023 og i 2024,
325 mio. kr. i 2025, 230 mio. kr. i 2026,
235 mio. kr. årligt i 2027-2029 og 45
mio. kr. i 2030 (opgjort i 2020-priser og
inklusiv afledt afgiftstab) til tilskud til grøn
omstilling af industrien.

Støtte til biogas og andre
grønne gasser

Biogas og andre grønne gasser skal
supplere den grønne el og bidrage til
den grønne omstilling af processer, der
umiddelbart ikke forventes at kunne
elektrificeres. Partierne er enige om at
afsætte en økonomisk ramme på i alt
200 mio. kr. i 2024, 200 mio. kr. i 2025,
350 mio. kr. i 2026, 425 mio. kr. i 2027,
500 mio. kr. i 2028, 590 mio. kr. i 2029
og 678 mio. kr. i 2030 (2020-priser).
Støtten løber i 20 år.
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Fremme af udnyttelse af
overskudsvarme

For at sikre et øget forbrug af elektricitet er aftalepartierne derfor enige
om at lempe elvarmeafgiften til EU’s
minimumssatser, hvorved afgiften for
el-baseret overskudsvarme bortfalder.
Det fremmer udnyttelse af overskudsvarme fra bl.a. datacentre og supermarkeder. Hertil er aftalepartierne
enige om at fjerne overskudsvarmeafgiften, hvis overskudsvarmen er
certificeret eller underlagt en tilsvarende aftaleordning, der sikrer energieffektiviseringer hos overskudsvarmeleverandøren.
I Foreningen arbejder vi på at få størst
mulig indflydelse på udmøntning af
aftalen.

lere et samarbejde med Dansk EnergiRådgivning om en slags forsikringsordning. Den påtænkte ordning går
ud på, at fremtidige henvendelser fra
Energistyrelsen og Forsyningstilsynet
omkring indberettede energibesparelser vil Dansk EnergiRådgivning så
tage sig af, fremskaffe evt. manglende
oplysninger samt udføre nødvendige
genberegninger for at kunne matche
myndighedernes spørgsmål. Fordelen ved en sådan forsikringsordning
er, at man som virksomhed ikke skal
fastholde faktuel viden i virksomheden om en afsluttet ordning. I vil høre
mere om disse muligheder fremover.
Ligeledes kan Decentral Energihandel være behjælpelig med eventuelle
erstatningskøb.

Energibesparelser

Omstilling af industrien

Energistyrelsen arbejder i øjeblikket på
design af den nye energispareordning,
som vil træde i kraft 1. januar 2021. I
den forbindelse arbejder Foreningen
for, at man i stedet for at snakke energibesparelser tager det fulde skridt og
kalder det ”emissionsbesparelser”,
dels er ordet energibesparelser pga.
den måde ordningen har været skruet
sammen på, forbundet med et lidt
kedeligt image, dels er fordelen ved at
gå over til at bruge begrebet emissionsbesparelser, at man får kompensation for den reelle virkning, der er for
miljøet, f.eks mindsker biogasanlæg
udledningen af metan og lattergas,
som jo har store CO2-ækvivalenter.
Ligeledes vil varmepumper fremover
være en vigtig varmekilde. Varmepumper vil også kunne levere emissionsbesparelser ved at skifte fra
emissions-belastende drivmidler til
mere miljøvenlige drivmidler.
Den nuværende energispareordning
lukker som bekendt ned ved udgangen af 2020, men Energistyrelsen og
Forsyningstilsynets gennemgang af
de realiserede energibesparelser og
spørgsmål til disse, mangler, verifikation mv. vil fortsætte i en årrække. I den
forbindelse arbejder vi pt. på at etab-

Industrien kommer til at stå overfor
meget store økonomiske udfordringer i omstillingen væk fra de fossile
brændsler til den mere CO2 neutrale
energi. Specielt ser vi her store udfordringer for mange af vores gartnerier,
som i dag anvender forskellige energiformer som naturgas, olie og kul. I
relation til de ønskede omstillinger
arbejder vi derfor på, at man fra Statens side skal understøtte omstillingen
økonomisk, således at virksomhederne kan modtage et tilskud i forbindelse med konverteringen til et mere
grønt brændsel. Tilskuddets størrelse
kunne f.eks. beregnes ud fra, hvor
store emissionsbesparelser, der kan
opnås ved konverteringen. Foreningen
og Dansk Gartneri arbejder i fællesskab på at finde politisk lydhørhed for
en sådan ordning.

Ja tak til grøn omstilling af
fjernvarmeselskaberne - Nej
tak til yderligere regulering

Klimaftalen gør endeligt op med produktionsbindingerne, som skal moderniseres, så selskaberne får et mere
frit valg med hensyn til egne investeringer. Konkret vil man fjerne brændselsbindingen til naturgas og ophæve

kraftvarmekravet. Den politiske aftale
betyder samtidig, at der i efteråret vil
blive indkaldt til drøftelser om, hvordan
en evt. fremtidig økonomisk regulering
af fjernvarmen ikke bliver en hæmsko
for den grønne omstilling. Fjernvarmeselskaberne kan levere en meget stor
andel af de CO2-reduktioner, der skal
til, for at regeringen kan nå de ønskede reduktionsmål i 2030. Dette kan
ske som reducerede udledninger fra
de enkelte fjernvarmeselskaber, men
også i høj grad ved konvertering af
boliger opvarmet med olie og naturgas til grøn fjernvarme.

Forhastet analyse

Foreningen er bekendt med, at Forsyningstilsynet stædigt holder fast i
den rigide og bagudrettede indtægtsrammemodel, som ikke egner sig til
en forandringsparat branche, som
skal kunne agere agilt, hvis vi skal
kunne levere på den ønskede grønne
omstilling.
Forsyningstilsynet har på foranledning af et ønske fra vores klima-,
forsynings- og energiminister Dan
Jørgensen udarbejdet en hurtig effektiviseringsanalyse, som desværre nu
bruges som et af hovedargumenterne
i at fastholde en fremtidig indtægtsramme- og benchmark regulering af
fjernvarmesektoren.
Det er trist, at formuleringer som
”mindre effektive selskaber og en
uhensigtsmæssig organisering på
bekostning af høje varmepriser for
varmeforbrugerne” anvendes udokumenteret af Forsyningstilsynet om
vores fjernvarmeværker, og det er ikke
et billede, vi eller andre med indsigt i
branchen kan nikke genkendende til.
Ligeledes må Forsyningstilsynets udtalelser om et effektiviseringspotentiale
på op til 1,5 mia. kr. i fjernvarmesektoren bero på fejlagtige opfattelser fra
deres side og kan ikke være et udtryk
for besparelsespotentialet i selskabernes faktiske effektivitet. Desværre har
der ikke været en inddragende proces
af brancheforeninger eller selskab-
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erne i denne analyse, hvor kritiske
spørgsmål kunne have været drøftet
og konkrete forskelle været belyst.
Resultatet af denne uheldige og forløbelige analyse er, at der opereres med
effektiviseringspotentialer på mellem
20-41 procent Selskaberne skal
altså, hvis der indføres en indtægtsramme- og benchmark regulering, på
sigt kunne fjerne 20-41 procent af de
omkostninger, de har i dag.
Foreningen ser derfor frem til mere
reelle drøftelser i efteråret om rammer
og vilkår for, hvordan fjernvarmeselskaberne kan bruges som ”driver” i
den grønne omstilling med behørigt
hensyn til varmepriserne ved vores
forbrugere ikke samtidigt løber løbsk.

kommer til at understøtte, at vi kan
gennemføre den grønne omstilling på
en omkostningseffektiv måde. Før det
besluttes, hvordan en sådan regulering bedst kan udformes, bør der
være et grundigt forarbejde, hvor alle
muligheder undersøges, og hvor alle
fordele, ulemper og konsekvenser ved
forskellige mulige reguleringer indgår i
beslutningsgrundlaget.
Efter vores opfattelse er det helt
afgørende, at de selskaber, der skal
foretage investeringerne, ikke sættes i
en situation, hvor risikoen og usikkerhederne er så store, at de undlader
at foretage de investeringer i grøn
omstilling, som der er brug for i de
kommende år.

Der er brug for bedre
beslutningsgrundlag om
en ny regulering

Dansk Kraftvarmekapacitet

Vi må derfor på det kraftigste advare
imod at basere indførelse af ny regulering på baggrund af et så fagligt løst
grundlag, som Forsyningstilsynets
analyse udgør.
Når der skal laves en ny regulering
af fjernvarmen, bør det sikres, at den

Dansk Kraftvarmekapacitet som
er det selskab, som Foreningen og
Dansk Fjernvarme ejer i fællesskab for
at varetage el-producenternes interesse ved at udbyde produktet ”Spot
med loft”. Markedssituationen er dog
sådan lige nu, at det planlagte udbud,
som skulle være afholdt i august-september ikke vil give nogen mening,

derfor følger vi situationen nøje og
forventer at holde et udbud i november-december for at kunne udbyde
Q1-Q2-Q3-Q4 2021, hvis markedet
har udviklet sig, så der igen er behov
for ”Spot med loft”.

Generalforsamling og
kraftvarmedag

Som tidligere meddelt afholder Foreningen ordinær generalforsamling
torsdag den 17. september 2020,
kl. 10.00 på Sabro Kro.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer
til at deltage i generalforsamlingen, da
Foreningen har lagt op til afgørende
vedtægtsændringer.
Bestyrelsen er overbevist om, at det
er den rette kandidat, der er blevet
valgt til den fortsatte drift og udvikling
af nye forretningsområder i Foreningen, så husk og afsæt tid til receptionen kl. 13.00 hvor du kan hilse på
vores nye direktør Niels Larsen og
sige farvel til Erik Nørregaard Hansen,
der gennem årene har ydet en stor
indsats for Foreningen.

God er blevet
endnu bedre
Termix VMTD i nyt design
De komplette fjernvarmeunits Termix VMTD og
Termix VMTD opbl. er populære valg til direkte forsyning
af rumvarme og varmt brugsvand. Og nu har vi gjort
dem endnu bedre!
På overfladen ligner de to fjernvarmeunits sig selv.
Bag facaden gemmer der sig imidlertid flere praktiske
nyheder. For eksempel kan den øverste del af isoleringskappen nu fjernes separat for nem adgang til elektronikken.
Takket være de nye indbyggede ledningskanaler i
isoleringskappen er det desuden blevet endnu
nemmere at installere unitten.

Få effektiv og grøn varme
med varmepumper

Mærkbare fordele:
Nemmere adgang til ECL, måler mv.

Læs m
verdo ere på
varm .com/
epum
per

Nemmere ledningsføring i nye kanaler
Nemmere montering af udeføler
Nemt skift fra gammel til ny unit

Termix VMTD og Termix
VMTD opbl. lever op
til isoleringskravene
i DS452. Begge units
bidrager derfor til en
driftsøkonomi i absolut
topklasse, ligesom de
sikrer en høj komfort.

verdo.com
K VA L I T E T S LØ S N I N G E R T I L FJ E R N VA R M E
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KRAFTVARME DAG

Ses viRECEPTION
til
årets Kraftvarmedag..?
RECEPTION
Det er en glæde for Foreningen Danske Kraftvarmeværker (FDKV), at kunne oplyse at arrangementet
bliver afholdt torsdag den 17. september.
Arrangementet blev som bekendt aflyst på grund af
Covid-19, men bliver nu gennemført

RECEPTION
TORSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2020, KL. 13.00
I anledning af at Niels Larsen tiltræder som ny direktør i Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt
Velkommen
Tak for
Foreningens navneforandring til Foreningen Decentral Energi med tilhørende nyt logo, afholdes en
indsatsen
”goddag & farvel” reception.
Niels Larsen

somForeningens generalforsamling:
Receptionen afholdes i tiltræder
forbindelse med

Erik Nørregaard
ny direktør i
Hansen
Torsdag den 17. september 2020 kl. 13.00 på Montra Hotel Sabro Kro.
Foreningen
fratræder formelt
d. 1. september
som direktør
2020.
d. 30. september
Velkommen
Tak for indsatsen
efter 23 år.
Erik Nørregaard Hansen
Niels Larsen tiltræder
som ny direktør
i Foreningen den
1. september 2020.

fratræder formelt som
direktør den 30. september efter 23 år på posten.
Erik vil i en overgangsperiode være til rådighed
for sparring efter behov.

I disse særlige tider beder vi om tilmelding til receptionen pr. mail til
mail@fdkv.dk senest den 8. september, så vi kan sikre, at de til den tid
gældende retningslinjer overholdes ansvarligt.

Vi håber på bred opbakning og tilslutning, så vi kan hilse Niels Larsen
behørigt velkommen og få sagt pænt tak til Erik Nørregaard Hansen for hans
store indsats for Foreningen.

Der er planlagt navneskifte til ”Foreningen Decentral
Energi” for at være mere inkluderende overfor forskellige energiformer. Det nye logo skal afspejle dette.
(Forudsætter godkendelse på generalforsamlingen).

Deltagerne (udstillerne) på Træfpunkterne har vist stor opbakning, så du
kan glæde dig til at møde leverandører og kollegaer til en hyggelig dag.

Farvel og goddag arrangement

Direktør Erik Nørregaard vil fortsat
arbejde for foreningen til efter Årets
Energipolitiske Åbningsdebat, men på
Kraftvarmedagen bliver der lejlighed
til at sige pænt farvel.
Og du kan også hilse på vores nye
direktør Niels Larsen.
Vi håber også på stor opbakning fra
medlemmerne til den årlige Generalforsamling, som traditionen tro bliver
afholdt samme sted.
Vel mødt til en hyggelig dag med
plads til fagligt og socialt samvær
med energikollegaer på Hotel Sabro
Kro.

Må vi hjælpe dig
med at hjælpe
dine kunder?

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)

Start med en
god dialog på
89 32 25 28

Foreningens nuværende logo har tjent sit formål godt
og er gennem tiden blevet velkendt i vide kredse;
men er ikke længere dækkende for en energibranche
i forandring.

I disse særlige tider beder vi om tilmelding til receptionen pr. mail til mail@fdkv.dk
Øl & vand
senest den 8. september,
så vi kan sikre, at de til den tid gældende retningslinjer overholdes
ansvarligt.
Vi håber på bred opbakning og tilslutning, så vi kan hilse Niels Larsen behørigt velkommen og få
sagt pænt tak til Erik Nørregaard Hansen for hans store indsats for Foreningen.
Vel mødt!
Foreningen Danske Kraftvarmeværker

Øl & vand

20863

Øl & vand
Øl & vand

Øl & vand
Øl & vand

Fra varmeværk til … varmepumpe?
Et varmeværk skal ikke være ret stort, før det
begynder at blive indviklet, hvis det skal lukke.
Hos OK kan vi rådgive om hele processen og
hjælpe dine kunder videre på den bedste måde.
F.eks. med grønne, klimavenlige varmepumper,
hvor vi mærker en kæmpe interesse lige nu.
Ta’ fat i os på 89 32 25 28, før spørgsmålene
hober sig op. Vi er klar til at hjælpe dig.

Øl & vand

ok.dk/varmepumper
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SEAS-NVE sælger naturgas- og
varmeservicekunder til OK
Konkurrencemyndighederne vurderer, at
energi- og fibernetkoncernen SEAS-NVE
kan opnå en dominerende position på
gasmarkedet, hvis selskabet overtager
Ørsteds naturgaskunder.
Derfor sælger SEAS-NVE 107.000 naturgaskunder til energikoncernen OK.
Der indgår yderligere 44.000 varmeservicekunder fra Ørsted i handlen.

Hvordan bliver
fjernvarmen klar
til den grønne
omstilling?
Når energien skal være grøn og
bæredygtig – så tænk halm...
• Teknologien er velkendt og velafprøvet
• Mange anlæg allerede i drift
• Halm er et lokalt og bæredygtigt brændsel
• Skaber lokal beskæftigelse og indtjening
• Ingen lang transport
• Halmen kommer igen, år efter år, næsten helt af sig selv
• Ingen skove lægges øde
• Halmen har den bedste CO2-balance
• Op til 10-årige kontrakter – sikrer lav pris på varmen
• Halm er et godt brændsel til hellast og til spidslast
Vi kommer gerne til Jer - uanset hvor i landet I er - for
en snak om mulighederne med halm - ring 40 82 22 62
eller send en mail på halmselskabet@halmselskabet.dk

I september 2019 offentliggjorde Ørsted og SEAS-NVE, at
der var opnået enighed om, at Ørsteds netselskab Radius
Elnet, privatkundeforretningen og udendørsbelysningsforretningen blev solgt til SEAS-NVE. Handlen afventer
konkurrencemyndighedernes og Energistyrelsens godkendelse.
Myndighedsbehandlingen er nu så fremskreden, at SEASNVE kan reagere på et forbehold, der er rejst i processen.
Forbeholdet, som omhandler SEAS-NVE’s position på
gasmarkedet medfører frasalg af 107.000 gaskunder. På
grund af den naturlige sammenhæng mellem forretningsenhederne har SEAS-NVE valgt også at afhænde varmeserviceforretningens 44.000 kunder. Køberen er fundet,
idet det forbrugerejede OK og SEAS-NVE har skrevet
under på salget, som nu skal vurderes af konkurrencemyndighederne.
Jesper Hjulmand, Administrerende direktør i SEAS-NVE,
er glad for, at det netop er OK, som overtager gas- og
varmeservicekunderne:
- SEAS-NVE og OK har meget til fælles. Som andelsselskaber deler vi mange værdier i relation til ansvarlighed,
samfundets udvikling og fokus på forbrugeren. Det ligger
indlejret i vores strategier. Jeg er overbevist om, at vi har
fundet et godt nyt ’hjem’ til kunderne fra Ørsted.
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Ny vidensbank om biogas

Energikoncernen OK, som gik ind på naturgasmarkedet i
2010, forsyner også danskerne med alt fra brændstof og
bilvask til el og varmepumper.

Biogas Danmark lancerer en ny vidensbank,
der skal løfte den generelle viden om biogassens rolle i klimaindsatsen og den
grønne omstilling af fødevareproduktionen

Og Jørgen Wisborg ser mange muligheder i opkøbet:
- I OK vil vi levere den energi, danskerne efterspørger. Nu
og i fremtiden. Derfor tilbyder vi en lang række energiprodukter og har kapaciteten til at servicere på flere forskellige
markeder. Der er ingen tvivl om, at vi nu bliver en betydende spiller på naturgasmarkedet, men skulle vores nye kunder have andre energibehov, er vi jo f.eks. også Danmarks
største leverandør af varmepumper, siger Jørgen Wisborg.
Der indgår ingen fysiske aktiver i handlen. Et lille antal
medarbejdere vil følge med fra Ørsted til OK, når salget er
endeligt godkendt af konkurrencemyndighederne. SEASNVE vil fortsat være aktiv på naturgasmarkedet med sine
128.000 naturgaskunder og 27.000 varmeservicekunder
samt erhvervskunder i Danmark og Sverige.
OK kan byde naturgaskunderne velkomne, når myndighederne har godkendt handlen, hvilket forventes at blive først
på efteråret 2020.
 Tekst: Matilde Fenger Flindt
GASenergi
Foto: pixabay

Biogas rummer et enormt potentiale for at bidrage både
til klimaindsatsen og til at gøre vores fødevareproduktion
mere bæredygtig.
Derfor lancerer Biogas Danmark nu en vidensbank, der
skal gøre det lettere for alle at hente opdateret viden om
biogas.
- Biogas kan bidrage til klimaindsatsen på nogle af de
områder, hvor det er allersværest – eksempelvis inden for
landbrug, transport og energitung industri. Men samtidig
bidrager biogasproduktionen til, at vi bliver bedre til at recirkulere næringsstoffer og beskytte vandmiljøet, så vores
fødevareproduktion bliver mere bæredygtig, forklarer
Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark
På biogas.dk kan man desuden finde nyheder, debatindlæg og arrangementer om biogas. Vil man holdes opdateret er det let at tilmelde sig et nyhedsbrev, der leverer
både viden og anden aktualitet direkte i indbakken.

Få fremtidens nyeste

fjernvarmeteknologier
samt driftsoptimering og vedligeholdelse
af dit fjernvarmeanlæg

OK glæder sig også over at kunne øge sin kundeportefølje
og dermed styrke sin position på naturgasmarkedet, lyder
det fra CEO Jørgen Wisborg.
- Som energivirksomhed og som danskejet andelsselskab,
der gennem mange år har forsynet danskerne med energi,
er jeg ikke i tvivl om, at det her er et godt match. Vi er eksperter i kundeservice og i at håndtere abonnementskunder
på energimarkedet og tilbyder digitale og innovative løsninger, der gør det nemt og bekvemt at være kunde i OK. Så
vi glæder os meget til at byde vores nye kunder velkomne,
siger han.
Om myndighedskravet siger Jesper Hjulmand:
- SEAS-NVE havde set frem til at skulle tilbyde endnu flere
naturgaskunder attraktive løsninger, men vi accepterer
naturligvis myndighedskravet. Gasmarkedet er midt i en
modningsproces, hvor konkurrencen løbende bliver mere

8

og mere intens. Derfor har vi forståelse for myndighedernes vurdering.

Skal vi være din ekspert
på en varmepumpeløsning?
Vi tilbyder dig også rådgivning vedr. besparelser
og optimering samt reduktion af CO2 udledning.
Kontakt os for et uforpligtende besøg!

- Energi med værdi

www.aea.dk
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Manuelle reserver på en ny måde fra 2021

Forskellige vilkår i øst og vest

Energinet har lige siden liberaliseringen af elmarkedet købt manuelle
reserver og regulerkraft til at håndtere
ubalancer i systemet.
Formen for dette indkøb har til gengæld været meget forskellig øst og
vest for Storebælt.
I Vestdanmark blev daglige auktioner
indført i 2006, og hele det vestdanske
behov for manuelle reserver har været
indkøbt på denne måde lige siden.
Der er mange anlæg og et stort
udbud af manuelle reserver i Vestdanmark, hvilket har betydet, at markedet
har ligget underdrejet i mere end 10 år
med priser i nærheden af 0 kr.
Figur 1 viser månedsindtjeningen for
1 MW igennem de seneste 3½ år.
I Østdanmark har indkøbet af manuelle reserver været foretaget i form
af 5-årige kontrakter med udvalgte
anlægsejere. Prisen i disse kontrakter
har været forhandlet og låst fast for
hele kontraktperioden.
Denne indkøbsform har været praktiseret tre gange siden den første 5-årige aftale blev indgået for 2006-2010.
De sidste aftaler udløber ved årsskiftet 2020/21, og derefter er det slut
med sådanne, flerårige aftaler.
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Figur 3: Indkøb af reserver separat i Øst- og Vestdanmark (uden reservation)
DK2
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Figur 1: Pris for manuelle reserver i Vestdanmark 2017-2020
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Som det fremgår af det ovenstående,
har vilkårene været meget forskellige
øst og vest for Storebælt – både hvad

• Dagsauktion i Vestdanmark:
200.000 kr/MW
• 5-årig aftale i Østdanmark:
1.500.000 kr/MW
• Ad-hoc auktioner i Østdanmark:
1.900.000 kr/MW
Prisen i Østdanmark har altså næsten
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Figur 4: Indkøb af reserver i et fælles marked (med 120 MW reservation)
været en faktor 10 højere end prisen i
Vestdanmark.
Dette er blot en understregning af, at
hvor der er rigeligt med elkapacitet i
Vest-danmark, så halter det undertiden med tilstrækkelig kapacitet i
Østdanmark.

Manuelle reserver i ny
indpakning

Det er præcist den ulighed, at Energinet gerne vil rette op på med det nye
indkøbsdesign. Det nye forslag ligger
lige nu til behandling i Forsyningstilsynet.
Forslaget som helhed lyder:
Der indføres månedlige auktioner i
Østdanmark, hvor 360 MW vil blive
indkøbt. Kun anlæg, placeret i Østdanmark, kan deltage i månedsauktionen, og op til 90 minutters
responstid på de deltagende værker
accepteres.

Ad-hoc indkøb

apr 17

Marginalpris

50

angår indkøbsformen og den betaling, som anlægsejerne har kunnet
indhøste.
For at illustrere den økonomiske side
af sagen yderligere, er nedenfor vist,
hvad et kraftvarmeværk på 1 MW ville
kunne have opnået sammenlagt over
perioden 2016-2020, hvis det havde
deltaget i de tre forskellige indkøbsformer:

100

10

har der været gennemført såkaldte
ad-hoc indkøb på daglig basis.
De daglige auktioner har dog kun
været i spil, når nogle af anlæggene
på langtidskontrakt havarerede eller
gik til eftersyn.
Som følge af den relativt begrænsede
mængde af anlæg i Østdanmark, har
prisen i de daglige auktioner undertiden været rekordhøj.
Søjlerne i figur 2 viser månedsindtjeningen for 1 MW, hvis man alene har
deltaget i de daglige ad-hoc auktioner. Den vandrette linje viser prisniveauet for de 5-årige aftaler.
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Figur 2: Pris for manuelle reserver i Østdanmark 2017-2020
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Efterspørgelse (MW): 240
Marginapris (kr/MW): 255

500

Kr.

Vilkårene har i alle årene været forskellige øst og vest for Storebælt,
men det gør Energinet op med nu ved
at introducere et fælles marked, hvor
Storebæltsforbindelsen indtager en
central rolle.
Hvis man som anlægsejer lige nu
står og overvejer, hvad fremtiden skal
være for ens værk, er der grund til at
læse videre.

DK2

Efterspørgelse (MW): 300
Marginapris (kr/MW): 9

400

kr/MW pr. måned

Decentrale kraftvarmeværker har i adskillige
år været hovedleverandør af manuelle reserver
til brug for Energinets
håndtering af ubalancer

DK1

De resterende 240 MW i Østdanmark
og Vestdanmarks samlede behov på
300 MW, i alt 540 MW, indkøbes på
daglige auktioner, som er fælles for
Øst- og Vestdanmark. Her kan alle
anlæg deltage, uanset geografisk

placering, blot skal anlæggene kunne
klare at reagere indenfor 15 minutter.
Den grundlæggende ide i det fælles
dagsmarked er at købe kapaciteten
der, hvor den er billigst. Tricket, som
gør det muligt, er – om nødvendigt –
at reserve plads på Storebæltsforbindelsen.
Forslaget opererer med en maksimal
reservationsmulighed på 240 MW i
begge retninger på Storebælts-forbindelsen.
Det er en integreret del af forslaget, at
der kun reserveres plads på Storebælt i de timer, hvor gevinsten ved at
udveksle reserver overstiger tabet ved
at fjerne kapacitet fra spotmarkedet.
Ovenstående eksempel illustrerer
mekanismen.
I den øverste figur 3 indkøbes 300
MW i Vestdanmark og 240 MW i
Østdanmark hver for sig på dagsauktionen.
Marginalprisen ender lavt i Vestdanmark og ret højt i Østdanmark.
I den nederste figur 4 foregår indkøbet
efter den nye metode (samme
udbudskurver). Nu købes der flere

MW’er i Vestdanmark og færre i Østdanmark, og som en integreret del af
løsningen reserveres der 170 MW på
Storebælt i østgående retning.
Marginalprisen i begge områder er nu
ens og af middelstørrelse.
Energinets sigte med det nye forslag
er at skabe mere stabile og forudsigelige markedsrammer.
Ønsket er, at potentielle anlægsejere
kan træffe afgørelse om deltagelse i
auktionerne på et oplyst grundlag i
stedet for at skulle gætte sig frem og
satse på den helt store gevinst, som
så måske helt udebliver.
Forsyningstilsynet forventes at træffe
endelig afgørelse om forslaget til
efteråret.

KRAFT VARME

 Henning Parbo
Cheføkonom
Fleksibilitet og
Systemydelser Energinet
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Eksperimentet på Citronvej
Forsøg med at booste og lagre fjernvarmen til husstande skal udnytte
energien bedre og give borgere en
lavere varmeregning, samtidig med at
det skal gøre elnettet mere stabilt
Skive-virksomheden Suntherm har fået bevilget en pose
penge fra Energistyrelsen til at udvikle og demonstrere en
ny teknologi.
Formålet er at forbedre driften i det eksisterende fjernvarmenet ved brug af varmelagring og varmepumper.
Pengene er EUDP-midler og bevilges til eksperimentet,
som foretages i regi af projektet SmartCE2H, hvor
Suntherm sammen med Neogrid, Aalborg Universitetet og
Energibyen Skive er partnere og med Skive Fjernvarme
som vært.
Ved at forbedre driften af det eksisterende fjernvarmenet
kan store anlægsomkostninger ved at omlægge fjernvarmenettet spares.
Samtidig regner Suntherms direktør Morten Veis Donnerup
med at kunne tilbyde beboerne, der tilmelder sig eksperimentet, et lavere varmeforbrug, og dermed en mindre
varmeregning.
- Med denne intelligente styring af varmen forventer vi at
kunne tilbyde dem en besparelse på op til 20 procent af
varmeforbruget, siger han til Kraftvarmenyt.

Til gavn for hele samfundet

Eksperimentet med fjernvarmen på Citronvej handler kort
og godt om nye måder at lave energieffektivisering af
varmeforsyning på.
Med teknologien udnyttes energien bedre. Den varme,
som før ikke kunne bruges og blev sendt tilbage i rørene,
udnyttes, fordi vandet opvarmes, og varmen lagres til
senere brug.
Energibyen Skive er trådt ind i projektet for at se, om eksperimentet kan resultere i et lavere energiforbrug.
Udbyttet af ny viden til gavn for hele samfundet er interessant. Det fortæller Karl Krogshede, der er klimakoordinator
i Energibyen Skive.
- Skive er en af de fremmeste kommuner i landet, hvor
man kan prøve projekter af og eksperimentere. Det er derfor, vi er inviteret ind i projektet, fastslår han.

Varmelagring med højere effektivitet

Et saltbaseret varmelager er mere effektivt end vand.
Med den nye teknologi kan vandet fra Skive Fjernvarme
sendes ud til husene med en lavere temperatur end normalt.
12
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Dermed opnår man et mindre tab af varme på varmens vej
til forbrugeren.
Når returvandet når til en booster-central, opvarmes dets
temperatur med en varmepumpe, og den producerede
varme bliver lagt på et saltbaseret varmelager.
- Varmen produceres på de tidspunkter af døgnet, hvor
strømmen er billigst. Så lagrer vi energien som varme i varmelageret, så der er nok varme til f.eks om morgenen, hvor
der er et stort forbrug, når folk går i bad, fortæller Morten
Veis Donnerup.
Varmelageret er udviklet af Suntherm og bruger faseskiftmaterialer, såkaldte ”Heatstixx”.
De er baseret på salt, der lagrer varmen mere effektivt end
vand.
Det er alle kendte teknologier, men at de sættes sammen
på denne måde, er ikke set før.
Partnerne bag projektet forventer at kunne godtgøre over
for Skive Fjernvarme, at denne løsning er en økonomisk
god forretning samt at kunne bevise at det har en positiv
effekt på varmeforbruget at gøre det på denne måde.
Positive afledte effekter:
- Mere effektiv drift af fjernevarmenettet
- Reduktion af varmetabet
- Reduktion af returtemperaturen (gør det nemmere at
bruge energi fra vedvarende varmekilder)
- Gode muligheder for lagring af varme og dermed bedre
energiudnyttelse

FAKTA
Varmelageret med ”Heatstixx” optager op til 10
gange mere energi end et vandbaseret lager på
samme fysiske størrelse. Saltet smelter ved 58
grader, og det er energien, der frigives ved faseskiftet, man kan udnytte.
Citronvej i Skive er blevet udpeget som et ideelt
demonstrationsområde til eksperimentet, fordi
det på mange måder minder om en selvstændig
landsby i oplandet til et større fjernvarmeområde.
Dog i mindre målestok. Derudover findes der ved
området et pumpehus, som indrettes som central
med en ’buffer/ booster’- varmepumpe.

Nemmere at indføre elbiler

Løsningen kan betyde mindre udgifter til varme for husstande på landet, som ellers står uden for en fælles varmeforsyning.
Samtidig gør løsningen elnettet i Danmark mere stabilt,
fordi systemet er med til at sikre, at der kun produceres
varme, når behovet er mindst.
Det giver en mindre belastning af elnettet, når man forskyder forbruget.
- Vi skal prøve at balancere Danmarks elnet. Dermed bliver
det f.eks. nemmere at indføre elbiler, uden også at skulle
udbygge elnettet, siger Karl Krogshede.
Netop fremtidsudsigterne til flere elbiler er en af de strategiske årsager til at arbejde med et sådant projekt.
Det er tilmed et godt eksempel på en fremtidig løsning
med stor betydning for Skiveegnen, da den kan være
med til at gøre det mere attraktivt at bo i Skives opland på
grund af en mere attraktiv varmeregning.
Eksperimentet med fjernvarme på Citronvej foregår i regi
af projektet SMARTCE2H (Smart Citizen-centered Local
Electricity to heat Systems).

Ved at kunne lagre fjernvarmen, kan man udligne det flukturerende elnet og sikre energistabilitet 24-7.
Partnerne i projektet er Suntherm, Neogrid, Aalborg Universitet og Skive Kommune (Energibyen Skive).
Projektets totale budget er på 8,3 mio. kr., hvoraf Skive
Kommunes andel er 1 mio. kr.
Projekt løber i perioden 1. marts 2019 til 28. februar 2022.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

En grøn
fremtid
med
biogas

L æs
mere på

natureenerg

y.dk

Fra centralen i pumpehuset leveres varmen via de
eksisterende rør ud til beboernes huse.
Brugen af faseskift materialer (Heatstixx) i kombination med overskydende el fra sol og vind vil
gøre det mere attraktivt at erstatte oliefyr og naturgasfyr i nærliggende områder til eksisterende
fjernvarme.

Nature Energy Biogas A/S
Ørbækvej 260 · 5220 Odense SØ · Tlf. 70 22 40 00

KRAFT VARME

NY T

AUGUST

2020

13

Nature Energy indgår stor
og grøn aftale med Shell
Aftalen er til dato den største af sin
slags i verden og beviser, at biogas er
en vigtig del af den grønne omstilling i
hele Europa.
En af verdens største energivirksomheder Shell investerer i biogas fra en
af verdens største producenter af
biogas Nature Energy.
Parterne ønsker ikke at offentliggøre
den præcise størrelse på aftalen,
men oplyser, at aftalen er den største
indgåede biogasaftale i verden til dato.
- Aftalen er en blåstempling af biogas
som en vigtig del af den grønne om-

stilling, som foregår over hele verden.
Vi er stolte over, at en energimastodont som Shell investerer i biogas fra
os, siger adm. direktør i Nature Energy, Ole Hvelplund, og fortsætter:
- Aftalen er et kommercielt gennembrud for biogas, og aftalen giver os
samtidig flere muskler til at realisere
nye biogasprojekter. Vi har ambitioner
om at bygge flere storskala biogasanlæg i Danmark, Nordamerika og
Europa, og her er aftalen med Shell
et vigtigt skridt på vejen for Nature
Energy, men også for den grønne
omstilling, siger Ole Hvelplund.
Nature Energys adm. direktør roser
samtidig Shell for at investere i den
grønne omstilling.
- Vi har i vores dialog med Shell
virkelig kunne mærke, at det er vigtigt
for dem at bidrage til den grønne

omstilling, så derfor er vi heller ikke i
tvivl om, at det er det helt rigtige, at vi
går sammen om at få mere biogas ud
i Europa, siger Ole Hvelplund.
Shell er glade for aftalen og ser investeringerne i biogas som en del af
deres bredere indsats for at levere
flere og renere energiløsninger til
samfundet.
- Vi tror på, at grøn og CO2-neutral
biogas er en vigtig del af den grønne
omstilling i dag og i fremtiden. Derfor
er denne handel også en vigtig del af
vores arbejde for at sikre klimavenlige
energiløsninger til vores kunder i hele
Europa,” siger Jonathan McCloy,
General Manager hos Shell Energy
Europe, og udtrykker sin tilfredshed
med aftalen, som styrker deres relation til Nature Energy.

- Vi er stolte over, at en energimastodont som Shell investerer i biogas fra os, siger Ole Hvelplund, adm. direktør i Nature
Energy.
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Årets energikonference 7. og 8. oktober 2020
Fællessalen på Christiansborg

Foto: David Kahr

Nature Energy og Shell
har indgået en aftale,
hvor Nature Energy
sælger biogas til Shell
Energy Europe Limited

ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT

20 år

med fokus på energipolitik
– erfaringer til gavn for 2030-mål & klimaudvikling
Samspil om klima-, energi- og forsyningspolitik – en dynamo for ny dansk samfundsvækst, en grøn energirevolution og 70% reduktion af drivhusgas-udledninger i 2030
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Søren Egge Rasmussen, energiordfører (EL)
Ulla Tørnæs, MF (V)

09:00

INTRODUKTION OG VELKOMST
Velkommen til Folketinget og Energipolitisk
Åbningsdebat 2020
Tage Meltofte, bestyrelsesformand,
Foreningen Danske Kraftvarmeværker

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)

15:10

KAFFEPAUSE – netværk

15:40

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

11:30

GRØN OMSTILLING AF
ENERGI-INFRASTRUKTUR
Moderator og perspektivering:
Thomas Egebo,
adm. direktør, Energinet

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

• Fremtidens fjernvarme sikrer de 44 procent CO2
reduktion
Kim Mortensen, adm. direktør, Dansk Fjernvarme
• Fossile brændstoffer under omstilling
Jørgen Wisborg, CEO, OK
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FORFRISKNINGER / RUNDVISNING PÅ
CHRISTIANSBORG
Tilmelding til rundvisning bedes ske ved ankomst

19:00

AFTENARRANGEMENT VED KANALEN
Restaurant Kanal Caféen, Frederiksholms Kanal 18,
Kbh. K.

• 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-, Energiog Forsyningsudvalget (RV)
Carsten Kissmeyer, energi- og forsyningsordfører (V)
Anne Paulin, energi-, forsynings- og klimaordfører (S)

11:00

KLIMARESULTATER OG
ENERGILEDELSE
Fyrtårnsprojekter ….
Moderator: Niels 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

ENERGI-, KLIMA- OG
FORSYNINGSTILTAG I KOMMUNER
Planer, tiltag og erfaringer – de gode
historier
Moderator: Henrik Høegh,
tidl. minister, 1. viceborgmester
Lolland Kommune

• Grøn Varme … Nordsjælland satser samlet
Maria Cathrine Nielsen, projektleder, afd. chef,
Rudersdal Kommune
• Biogas af roeaffald – Lolland Falster
Jesper Thomassen, adm. direktør, Nordic Sugar

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

12:00

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

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

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

• 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

• Landbrug og grøn og omstilling
Niels Peter Nørring, klimadirektør, Landbrug & Fødevarer

• Grøn af el
Charles Nielsen, direktør, TREFOR Infrastruktur

18:15

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

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

• Fremtidens grønne gasser
Peter Kristensen, chef for markedsog forretningsudvikling, Evida

KRAFT VARME

09:05

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

• Samspil Europa
Christian Zinglersen, Director, ACER
KAFFEPAUSE - netværk

AFSLUTNING AF DAGENS PROGRAM
Konferenceleder Troels Blicher Danielsen,
adm. direktør TEKNIQ Arbejdsgiverne

Konferenceleder:

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

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

11:10

18:10

Teknologifremme
MF Katarina Ammitzbøll (KF)

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

10:20

16

17:25

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.
KRAFT VARME
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ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 2020

20 års erfaringer til gavn for 2030-mål
og klimaudvikling
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-udfordringen 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 klimaområdet.
ET 2030-STARTSKUD. Igen i år har vi inviteret landets energiog klimapolitiske beslutningstagere, forskere og energieksperter,
fremtrædende aktører i energiselskaberne, industrien samt
kommunerne, der arbejder målrettet med energi- og klimaplaner - 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

DELTAGERGEBYR
(Ekskl. moms)
Begge konferencedage

Konferencedag d. 7. oktober 2020

Konferencedag d. 8. oktober 2020

Aftenarrangement d. 7. oktober 2020
på Kanal Caféen

DKK

DKK

2.000,00

1.400,00

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

Så hvis du ikke er tilmeldt endnu,
så kontakt os og få det klaret.
Tjek programmet ud på www.fdkv.dk
HOTELOVERNATNING

DKK

1.000,00

Hotel CABINN City
Mitchellsgade 14, 1568 København V

DKK

1.200,00

PRISER
(Ekskl. moms)
Captains Single Room inkl. morgenmad

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.

Commodore Single Room
inkl. morgenmad

Vælg en værdiskabende
leverandør

DKK 608,80
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.

Energi Fyn er din strategiske partner på både el og gas

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 energimarkedet, kan vi sikre kunderne konkurrencedygtige
priser.

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

ARRANGØRER:

18
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Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 70 13 19 00, energi@energifyn.dk, www.energifyn.dk
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Hvor området ved Kirkebjerg i Tommerup er plantet til med frugttræer og
-buske, skal området i Tommerup Stationsby i højere grad afspejle naturen.
- Vi er meget tilfredse med samarbejdet med såvel TBF, såvel som med de
virksomheder, der ligger i nærområdet, fremhæver Peter Axel Nielsen.
- Det er vigtigt, vi ikke suboptimerer
til gavn for egen vindings skyld, men
sætter os op i helikopteren og tænker
i helheder til gavn for hele lokalområdet og ikke kun i vores eget nuværende forsyningsområde, pointerer
formanden.

Solpanelerne var startskuddet

Lokalt kraftvarmeanlæg på vej
mod grønnere fremtid
Tommerup St. Varmeforsyning satser benhårdt på at omlægge
varmeproduktionen mod en grønnere og mere klimavenlig produktion

FAKTA

Antal tilsluttede forbrugere i
dag: 635.
Produceret varme i dag er:
12.000 MWh.
Salg cirka 10.500 MWh.
Anlægget består af:
Egen gasmotor mrk. Caterpillar, 15.000 m2 solfangere,
gaskedel, 5000 m3 akkumuleringstank, nyt varmepumpeanlæg på vej (etablering efterår
2020).
Samarbejde med Tommerup
bys fjernvarme (TBF) blev indledt i 2009 og etableret med en
forbindelsesledning mellem de
to byer. Samarbejdet blev udvidet i 2015 med et 15.000 m2
stort solfangeranlæg.
Fastlåst elpris de næste 2 år.
Mange gode muligheder for
udvidelse af dækningsområder
i nærområdet (nye boligområder og erhverv/industri).
Cirka 320 tilslutninger som
svarer til 350 boliger.
20
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De decentrale lokale kraftvarmeværker omstiller til grøn og vedvarende
energi i disse år.
Kraftvarmenyt har derfor taget pulsen
på det lokale varmeværk i Tommerup
St., som netop i disse år omstiller til
en grønnere profil med et nyt solfangeranlæg og et varmepumpeanlæg,
som tages i brug dette efterår.

En klar vision og benhård
prioritering er udgangspunktet

Med fokus på lokalforbrugernes
ønske om forsyningssikkerhed til
konkurrencedygtige priser har bestyrelsen udstukket visionen og målsætningen for det lokale varmeværk.
Målsætningen er at levere billig varme
til andelshaverne ved hele tiden at
undersøge og beregne på nye fordelagtige muligheder for at optimere
driften med en grøn og bæredygtig
profil og naturligvis få flere tilslutninger
koblet på.
Vel at mærke i en tid, hvor de politiske
beslutninger ikke altid går kraftvarmeværkernes vej!
- Vi ønsker naturligvis at bidrage til
nedbringelsen af CO2 lokalt, men vi
2020

De 15.000 m2 solpaneler er opført for
5 år siden, da bestyrelsen på daværende tidspunkt ønskede at begynde
en større omstilling mod mere og
mere grøn og vedvarende energiforsyning til borgerne.
Anlægget er placeret cirka 2.000 m
fra varmeanlægget i tilslutning til et
industriområde og indpasset naturligt i
landskabet med hensyntagen til miljøet og de omgivende naboer.

Man har 50 stk. moderfår til at afgræsse området.
En 5.000 m3 akkumuleringstank opsamler det varme vand.
Solfangeranlægget drives af et I/S
med TSV og TBF som interessenter.
- Fra bestyrelsens side er ønsket, at vi
hele tiden udvikler selskabet mod en
mere grøn profil, men det skal foregå
med økonomisk ansvarlighed og i takt
med den grønne omstilling. Samspillet
med borgerne og anden forsyning i
nærområdet er derfor vigtig. Vi skal
huske, at vi er til for borgerne, hvorfor
deres input og dialog sammenholdt
med virksomhederne og andre samarbejdspartnere lokalt er meget vigtig,
præciserer formanden.

Fortsat udvikling

Næste step på ”den grønne vej” er
montering af varmepumpeanlæg.
I starten af november 2019 bakkede
et flertal i Miljø-, Teknik- og Planudvalget op om et nyt varmepumpeanlæg.
Og byrådet vedtog det ultimo november 2019.
Tommerup St. Varmeforsyning har
været nødsaget til at supplere med

flisvarme og naturgas for at kunne sikre forsyningssikkerheden til borgerne.
Dette sammenholdt med bortfald af
grundbeløbsstøtten har naturligvis
medført en stigning i varmepriserne,
som man gerne havde været foruden.
Ved installation af de nye varmepumper er målsætningen at solvarmen nu
skal suppleres med varme fra varmepumpeanlægget og dermed sikre
forbrugerne stabil varmeforsyning til
fornuftige priser. Prisen kan derved
reduceres med cirka 25 procent.
TSV har undersøgt og forhandlet med
flere leverandører i såvel ind som udland og udvalgt den leverandør, som
ud fra en samlet betragtning er fremkommet med det bedste bud i relation
til pris, CO2, samfunds- og driftsøkonomi, over en 20-årig periode.
Projektet har en anlægssum på 10
mio. kr. efter fradrag af salg af energibesparelser, og der er tale om en
liniær afskrivningsmodel over de næste 20 år.
COP-værdien er på 3,33 procent.
Man har desuden muligheden for at
optimere megawatt/time-produktionen og vandtemperaturen (hvis dette
ønskes) ved at lade vandstrømmen

ønsker også at sikre lokale forbrugere en stabil forsyning af varme til en
fornuftig og konkurrencedygtig pris,
siger formand for Tommerup St.
Varmeforsyning Peter Axel Nielsen.
- De lokale kraftvarmeværker er efter
min mening essentielle i den grønne
omstilling. Vi kan forsyne lokalområderne med grøn og bæredygtig energi
og samtidig har vi signifikant lavere
administrationsudgifter end de store
varmeværker, siger han.

Dialog og samarbejde er vejen
frem

Formanden ønsker ikke lokal ”kassetænkning” og fremhæver det gode
lokale samarbejde både omkring levering af strøm og varme.
Også de nyopførte ”klimasøer” er et
udtryk for lokal handlekraft og vilje.
Samarbejdet med Assens Spildevand
har ført til, at man har opført et syv
hektar stort område til tre ”klimasøer”
(også kaldet Tallerupsøerne).
Området er prioriteret som et rekreativt område for borgerne med beplantning med høj biodiversitet.
KRAFT VARME
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er ikke muligt i forsyningssektoren.
Udviklingen fordrer konstant fokus på
optimering.
Vi skal fortsat udvikle og optimere
vores varmeforsyning i lokalområdet,
så forbrugerne ser os som den mest
oplagte og fordelagtige lokale leverandør af varme, siger han.

Stort lokalt udviklingspotentiale

Samspillet med de lokale borgere og virksomheder spiller en afgørende rolle for
udviklingen af Tommerup St. Varmeværk, siger driftsleder Bjarne Nicolaisen (tv) og
formand Peter Axel Nielsen.
passere den nuværende gaskedel og
dermed hæve temperaturen til f.eks.
70 grader.
- Det har været en lang proces med
dialogmøder med borgerne, forhandlinger med kommunen og potentielle
leverandører. Derfor er det glædeligt,
at vi nu kan montere anlægget og
sætte gang i varmepumpeanlægget,
siger en tilfreds formand.
- Varmepumpeanlægget forventes at
kunne reducere vores gasforbrug med
90 procent og dermed opnås en CO2
besparelse regnet fra 1990 niveau på
cirka 70 procent, allerede i 2021, siger
Peter Axel Nielsen.
Folketinget har i øvrigt vedtaget en
plan om tilsvarende reduktion men
først i 2030!
Både driftsleder Bjarne Nicolajsen og
formand Peter Axel Nielsen pointerer
vigtigheden af, at man som ansvarlig
indkøber af et varmepumpeanlæg
ikke kun fokuserer ensidigt på
COP-værdien.

des nede til gavn for forbrugerne og
forsyningssikkerheden.
Han pointerer, at man har opnået en
kommunegaranti og en optimal finansiering med fastlåst rente. Her spillede
især den virkelig gode rating af selskabet positivt ind.
- Vi ønsker i bestyrelsen at minimere
antallet af ”overraskelser”, især de
økonomiske, siger formanden med et
smil.
- Med det nye varmepumpeanlæg
kombineret med solfangeranlægget
lever vi op til Regeringens krav og
ønsker til den grønne omstilling.
Men hvad der måske er endnu mere
vigtigt, sikrer vi de lokale borgere og
erhvervsliv et fremtidssikret anlæg,
som kan leve op til vores formål: Høj
forsyningssikkerhed til lavest mulige
pris, siger formanden.
- Dette er vel vidende, at vi ikke må
stå stille og være tilfredse. Stilstand

Tommerup St. Varmeforsyning har
virkelig gode muligheder for udvidelse
af dækningsområdet.
Både det lokale erhvervsliv med flere
større virksomheder i nærområdet og
flere nye boligområder trænger sig på
med et ønske om bæredygtig forsyning.
Og bosætningen i lokalområdet f.eks. i
områderne Østerbro og andre nye boligområder samt Tommerup Erhvervspark giver oplagte muligheder for nye
tilkoblinger.

 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT
Foto: Kris Vetter

I Dansk Energirådgivning har vi mange års
erfaring
med alt fra kvalitetssikring
af energiI Dansk Energirådgivning
har vi mange
års
besparelser
til
rådgivning
om
energioptimeerfaring med alt fra kvalitetssikring af energiring
og energisparetilskud.
Faktisk
stod vi i
besparelser
til rådgivning om
energioptime2019
forenergisparetilskud.
ca. 30 % af de indberettede
energiring og
Faktisk stod
vi i
besparelser
i
Danmark.
2019 for ca. 30 % af de indberettede energibesparelser i Danmark.
Vores erfarne rådgivningsteam kan sammensætte
en skræddersyet
løsning til
hvad
Vores erfarne
rådgivningsteam
kandig,
sammenenten
du skræddersyet
ønsker hjælp til
de kommende
års
sætte en
løsning
til dig, hvad
kvalitetskontrol
fra
Energistyrelsen,
eller
du
enten du ønsker hjælp til de kommende års
har
brug for målrettet
rådgivning omeller
de nye
kvalitetskontrol
fra Energistyrelsen,
du
tilskudspuljer
til
erhverv,
som
træder
i
kraft
har brug for målrettet rådgivning om de nye
allerede
i efteråret
2020. som træder i kraft
tilskudspuljer
til erhverv,

Vi rådgiver efter princippet ”no cure, no
pay”.
Dermed
er princippet
det ganske”no
gratis
og no
Vi rådgiver
efter
cure,
uforpligtende
en screening
pay”. Dermed at
er få
detforetaget
ganske gratis
og
af,
hvordan
vi
kan
hjælpe
dig
videre
med
uforpligtende at få foretaget en
screening
dit
energiprojekt.
af, hvordan
vi kan hjælpe dig videre med
dit energiprojekt.

Vil du vide mere?

Kontakt
os på mere?
8683 7483 eller
Vil du vide
kontakt@danskenergiraadgivning.dk
Kontakt os på 8683 7483 eller
kontakt@danskenergiraadgivning.dk

allerede i efteråret 2020.

Bjarne Nicolajsen ses her foran det store solpanelanlæg på 15.000 m2 med tilhørende 5.000 m3 akkumuleringstank, som opsamler det varme vand.
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- og en god begyndelse på de
-nye
og tilskudsmuligheder
en god begyndelse på
de
i 2020
nye tilskudsmuligheder i 2020

- Fordelen ved vores nye varmepumpeanlæg er netop, at det kan udvides
efterhånden som vi får flere tilslutninger på, og dermed er vi godt på
vej langt ind i fremtiden, afslutter en
fortrøstningsfuld Peter Axel Nielsen.

Bestyrelsen har i samråd med driftslederen desuden valgt at fastlåse
elprisen for de næste to år for at sikre,
at de budgetlagte omkostninger holNY T

en tryg afslutning
en tryg afslutning
energispareordningen
energispareordningen

- Vi har med baggrund i henvendelse
fra naturgasforbrugere i lokalområdet
igangsat et analysearbejde med henblik på at kunne præsentere et oplæg
til de forbrugere, som er interesserede
i at konvertere til fjernvarme, siger
formanden.

- Man er nødt til at sætte anlægsprisen op imod strømforbrug og andre
variable omkostninger, således man
kender hele billedet af både anskaffelsespris og driftsomkostninger samt
ønsket afskrivningsprofil. Ellers får
man et skævt billede af investeringen
og risikerer at fejle, siger formand og
driftsleder samstemmigt til Kraftvarmenyt.
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Power-to-X
i flere
størrelser
Teknologien bag udnyttelsen af brint
som klimavenlig energikilde har taget
store spring fremad de seneste år
Gigantiske anlæg er på vej herhjemme, men produktion af
brint kan også foregå decentralt i langt mindre skala, som
ikke kræver milliardinvesteringer. Mindre anlæg kan være
relevante at overveje for f.eks biogasanlæg, industrivirksomheder, landbrug og gartnerier.
Mens Corona-krisen det seneste halve år har sat både
samfund og mange aktiviteter på pause over en bred kam,
så har det samme ikke været tilfældet, når det gælder

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

Dansk Gasteknisk Center
Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm
Tlf.: 2016 9600 • www.dgc.dk
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- Det er vigtigt at understrege, at anlæg til produktion af
brint og Power-to-X også kan være relevante for mange
mindre aktører. Det gælder bl.a. for de industrivirksomheder, der bruger brint i deres produktion, og som ønsker et
grønt alternativ til brint produceret ved hjælp af el fra fossile
brændstoffer. Men det kan også være f.eks større landbrug
og gartnerier, som anvender ammoniakbaseret gødning
i driften, og som ønsker at nedbringe deres CO2-aftryk.
Her kan det bestemt være interessant at se nærmere på
Power-to-X, siger han.
Green Hydrogen servicetekniker ses her ved
brintfabrikken ved Aalborg
nye initiativer til udnyttelse af brint som led i produktionen
af mere klimavenlige energikilder og brændstoffer – det
gælder både i Danmark og i udlandet. Herhjemme så vi i
foråret bl.a., hvordan et konsortium med Ørsted i spidsen
annoncerede en ambitiøs plan om at bruge de kommende
havvindmøller ved Bornholm til at drive en enorm brint-fabrik ved Avedøre. Og ikke længe efter kunne klimaminister
Dan Jørgensen offentliggøre, at han havde indgået en
aftale med sin hollandske kollega om etableringen af en
brintfabrik ved Aalborg til 1 mia. kroner.
I begge disse projekter er brint ikke slutproduktet. I stedet er brint grundelementet i en videre proces, der kaldes Power-to-X, hvor målet er at producere klimavenlige
brændstoffer, der kan afløse de fossile brændstoffer, der i
dag anvendes i busser, lastbiler, toge, tankskibe og endda
fly. Grundlæggende handler Power to X om at konvertere én type til energi til en anden. Grøn energi, f.eks. fra
vindmøller, kan bruges til at producere brint af almindeligt
postevand vha. en elektrolyse-proces, der ikke forurener
– hvorved brint bliver en måde at lagre den grønne energi på. X’et markerer, at brinten herefter kan anvendes i
fremstillingen forskellige hovedkategorier af slutprodukter:
Ammoniak, metangas, DME (dimethylether) og metanol. I
sidstnævnte tilfælde anvendes CO2 i fremstillingen, hvilket
naturligvis kun gør klimagevinsten endnu større.

Fordele ved mindre og decentrale anlæg

• Kvantificering af metantab
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Kolding-baserede virksomhed, der i skrivende stund er
Danmarks eneste producent af elektrolyseanlæg, oplever
i øjeblikket en voldsom vækst i efterspørgslen, som alene i
år har gjort det nødvendigt at udvide produktionsfaciliteter
til det 6-dobbelte.

2020

De meget store initiativer, der er annonceret i Avedøre
og i Aalborg, er spændende og gode nyheder i forhold
til Folketingets beslutning om, at Danmark skal reducere
udledningen af CO2 med 70 procent inden 2030. Men det
er ikke ensbetydende med, at anlæg, der producerer brint
og videreforarbejder til f.eks. metanol, nødvendigvis kræver milliard-investeringer. Mulighederne er mindst lige så
interessante for decentrale Power-to-X-projekter i en langt
mindre målestok. Måske endda endnu mere interessante.
Det forklarer Morten Brandtoft, der er Business Development Director hos Green Hydrogen Systems. Den

Pointen er, at det ikke behøver at være specielt vanskeligt
at komme i gang, hverken teknisk eller budgetmæssigt.
Det behøver heller ikke være et problem at skalere op efter
behov, da vores egne anlæg er modulbaserede, så kapaciteten let kan øges. Samtidig er der også en klar pointe ved
at styrke en mere decentral produktion af brint og grønne brændstoffer, parallelt med de store centrale anlæg.
Overordnet set slipper vi nemlig for ganske betragtelige
transportudgifter, jo bedre vi bliver til at producere brint,
brændstoffer eller ammoniak der, hvor disse produkter
konkret skal bruges, pointerer han.

lægget, fordi de nu kan få penge for et spilprodukt. Og så
pynter det selvfølgelig også i det samlede klimaregnskab,
fastslår han.
- Power2Met-anlægget i Aalborg består grundlæggende af
et elektrolyseanlæg fra Green Hydrogen Systems samt af
vores eget anlæg til fremstillingen af metanol. På baggrund
af de erfaringer, vi gør i øjeblikket, er det planen senere
at åbne et opskaleret 10MW-anlæg i Skive, som vi også
vil basere på CO2 fra biogasanlæg. Hele dette anlæg vil
næppe fylde mere end 50 m2.
En del af pointen med disse anlæg er, at de kan placeres
tæt på de steder, hvor der er adgang til grøn energi eller til
CO2. I stedet for, at biogasanlæggene sender CO2 lige op
gennem skorstenen, kan de uden større besvær placere et
Power-to-X-anlæg ved skorstenen.
Det samme kan kraftvarmeværker selvfølgelig overveje,
lyder budskabet fra Lars Udby.

Partnerne bag Power2Met

Green Hydrogen Systems, REintegrate, Aalborg Universitet, Hydrogen Valley, E.ON, NGF Nature Energy, Drivkraft
Danmark, Rockwool, Process Engineering, Holtec Automatic-Nord, Lillegaarden EL.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

Metanolproduktion med CO2 fra biogasanlæg

Power-to-X-teknologien kan også være en overvejelse
værd for mange biogasanlæg i Danmark.
Det siger Lars Udby, der er CEO for virksomheden REintegrate i Aalborg, som i forsommeren igangsatte Power2Met-projektet sammen med en række partnere, herunder
bl.a. Aalborg Universitet. Projektet er Danmarks første
egentlige anlæg til produktion af metanol på basis af grøn
brint og CO2.
- Den CO2, vi anvender i vores metanol-produktion, kommer fra et biogasanlæg, og det er på flere måder ideelt.
Det er godt for os, fordi CO2 er et spildprodukt i forbindelse med gasproduktionen, og det betyder, at vi får den
leveret i en tilpas koncentreret form, som relativt nemt kan
indgå i vores produktion. Og det er godt for biogasan-

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

Have park affald,
skovflis mv.

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 materiale samt behandling og deponering af slam udføres.
HUSK: Udover de ovenstående speicalist opgaver
udføre vi også traditionelle slamsugningsopgaver og
meget andet.

CO2 neutral &
bæredygtig varme

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

Dall Energy
biomasse anlæg
Billigste varmepris

10%-100% last
Tilladt at bygge i henhold
til nyeste bekendtgørelse
- idet varmeprisen bliver over
1500kr billigere pr. husstand pr. år

AALBORG KLOAK SERVICE ApS
Ferslevvej 45 · 9230 Svenstrup · Tlf. 98 38 26 00
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også forbedret, når plantebælterne
mod syd og øst vokser sig større.

Sådan virker solfangerne

En hektar med 144 effektive
”forstørrelsesglas” i form af supersolfangere
skal levere 22 procent af Lendemarkes varme i fremtiden

Supersolfangere skal levere varme
På Lendemarke varmeværk på Møn satses der
på grøn og vedvarende
energi i fremtiden
144 supersolfangere skal levere 22
procent af Lendemarkes varme
Som de første i verden har E.ON i
samarbejde med start-up virksomheden Helia installeret en helt ny teknologi, der er 25 procent mere effektiv
end andre solpaneler.
De nye paneler roterer efter solen og
opfanger alle stråler og producerer
derfor ligeså godt på vintersol som
sommersol.
Fordelene ved solenergi er åbenlyse:
Intet udslip
Ingen afbrænding
Ingen restprodukter
Der er tale om en hektar med 144
effektive ”forstørrelsesglas”.
Solfangerne ved varmeværket i
Lendemarke adskiller sig fra normale
solfangere, fordi de bevæger sig som
sagt efter solen og fungerer som et
forstørrelsesglas, der samler solstrålerne og koncentrerer dem.
På den måde genererer supersolfangerne mere varme og er omkring 25
procent mere effektive end alminde26
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lige solpaneler, selv på vinterdage på
vores breddegrader, hvor solen kun
når op på 12 grader midt på dagen.
Derfor kan anlægget producere lige
så meget varme på vintersol som
sommersol, men har selvfølgelig
færre soltimer at gøre godt med om
vinteren.

Først i verden med folie

Projektet er løbet over tre år fra Heliac
kontaktede E.ON til det færdige
anlæg.
Det, der i sin tid overbeviste E.ON, var
Heliacs folie med en mikrostruktur,
der koncentrerer strålerne.
- Andre anlæg med såkaldt concentrated solar power bruger spejle,
hvorimod Heliacs folie kan masseproduceres og på længere sigt få
udgiften til solanlæg ned. Derfor valgte vi at indgå et samarbejde om det
nye solvarmeanlæg ved Lendemarke
sammen med Heliac, forklarer projektingeniør Nanna Hjorslev fra E.ON.
Solvarmeanlægget kommer til at
dække ca. 22 procent af varmeproduktionen på værket, resten sørger
en fliskedel for.
Fliskedlen producerer varme ved at
brænde biomasse af og er i sig selv
en miljøvenlig varmeproduktion.
2020

Gemmer til natten

Der er egentlig kun tre ulemper med
solvarme ifølge Nanna Hjorslev.
- For det første er det dyrt at etablere,
for det andet producerer det ikke nok
varme om vinteren, og for det tredje
er det svært at gemme den varme,
man producerer. På Lendemarke har
vi derfor en lille tank, hvor vi kan gemme til natten, så kan vi levere solvarme hele døgnet, forklarer hun.
E.ONs melding er klar: Flere solfelter
ved varmeværkerne i fremtiden.
Når solen skinner, vil den altid være
den billigste og reneste varmeform.
Derfor er det E.ONs ambition at
opstille flere solvarmeanlæg ved sine
varmeværker.
Og gerne i samarbejde med Heliac,
der har vist sig at være en god samarbejdspartner, selvom det er deres
første projekt i så stor en skala.

Naboerne slipper for genskin

Solfangerne er 3,5 meter høje og
roterer lydløst på sin sokkel, så de
hele tiden står vinkelret på solen, og
det giver to markante fordele: De
opfanger langt mere solenergi, og de
reflekterer ikke solens stråler over på
naboerne. Naboernes udsigt bliver

Linserne i den nye type solfangere
består af en folie, der afbøjer lyset og
sender solenergien ned i en lille receiver, der varmer en væske op.
Den væske sendes så videre ud i
kundernes radiatorer.
På sommerdage med høj sol, sendes
væsken hurtigere igennem solfeltet,
fordi det bliver varmet hurtigere op.
- På delvist overskyede dage skruer vi
ned for tempoet og kan ikke producere lige så meget varme, forklarer
Henrik Pranov, Heliacs administrerende direktør.

Hvad er status så?

Måske er der nogle opmærksomme
lokale beboere, der har set en del
teknikere fra solfangerproducenten
Heliac på solfeltet i Lendemarke?
Så hvad er status egentlig, har vi
spurgt E.ON.
- Status er, at vi er ved at skifte alle
glaspartierne ud. De havde slet ikke
den levetid, som testene havde vist.
Linserne består af fire lag film, der er
limet på en stor glasplade, og ét af de
lag var ikke vandtæt. Derfor er vi nødt
til at skifte alle glaspartier.
- Sådan går det, når man afprøver ny
teknologi i et demoanlæg. Vi tester
hele tiden nye ideer og bliver hele tiden klogere, forklarer Lars van Hauen,
innovationsdirektør i E.ON.
Anlægget kørte ellers helt efter bogen
i november, men den måned havde

Møn meget få soltimer, så det var
begrænset varme, solfangerne nåede
at producere.
Nu fokuserer man på at få skiftet
glaspartierne, og denne opgave skulle
gerne være afsluttet med udgangen af
maj måned (i skrivende stund).
Og hvis alt går vel, så producerer
solfangerne varme fra dette tidspunkt
og bliver derefter koblet på fjernvarmeværket.
Fjernvarmekunder i Lendemarke
kommer ikke til at betale noget for
reparationerne af anlægget, da anlægget stadig er i demofasen og ikke
producerer varme endnu, er det ikke
overdraget til fjernvarmeværket. Det
sker først den dag, det producerer og
leverer stabil varme.

Lidt grønnere varme i
Lendemarke siden december

Selvom solvarmen i Lendemarke lader
vente på sig, er fjernvarmeværket
alligevel blevet grønnere. I efteråret
2019 startede man arbejdet med at
udskifte den gamle fliskedel, og den
nye begyndte at producere varme den
12. december.
Allerede nu overholder anlægget det
de strammeste udledningskrav og
faktisk også de krav, som man forventer bliver indfaset i 2025 for udledning
af støvpartikler.
Skiftet til den nye kedel gør, at fjernvarmeværket bruger langt mindre flis
på at opvarme samme antal boliger
som før, fordi anlægget anvender den
bedst tilgængelige teknologi og har en
højere virkningsgrad.
Træflisen er i øvrigt fra lokale skove og
læhegn, fordi det er vigtigt for E.ON at

transportere flisen over en så kort distance som muligt og derved mindske
udslip i den tunge transport.
Det nye forbedrede fliskedelanlæg
”arbejder” med en langt bedre virkningsgrad sammenlignet med den
eksisterende kedel. Anlægget er 15
procent mere effektivt og overholder
de udledningskrav som træder i kraft
i 2025.
Fra anlægget ligger der 13 kilometer
isolerede fjernvarmerør ud til Lendemarkes 335 tilsluttede husstande.

Hvor meget producerer de
forskellige varmeformer?

Solvarmeanlægget leverer op til 1.700
kW varme.
Fliskedlen yder 2.000 kW varme, og
derudover består anlægget af en
backup oliekedel, som kan producere
3.700 kW varme.
Varmen ledes i akkumulatortanken,
som indeholder 400.000 liter specialbehandlet* vand. Lendemarke er det
eneste af E.ONs fjernvarmeanlæg,
som ikke producerer el.

Varmepris i 2020

Varmeforbrug: 713,79 kr. pr. MWh
Fast årligt abonnement: 1.133,00 kr.
Arealafgift: 21,67 kr. pr. m2 (ifølge
BBR)
Individuel returvarmeafgift
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT
Foto: E.ON.

*Al fjernvarmevandet i systemet er specialbehandlet ved mekanisk filtrering, pH reguleret dosering og korrosionsbeskyttelse.

Olie- og gaskonverteringer
Som en del af den nye klimaaftale skal olie og gas udfases frem mod 2030.
Har I områder med olie og gas, der kan konverteres, så kontakt os for en snak om:
•
udbygningsplaner
•
udbudsmateriale
•
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.

dfp.dk

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma
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Halm er en højaktuel
biomasse til
kraftvarmeværkerne

vægten på et vogntog halm er steget
gennem årene fra 12 tons (cirka 35 år
siden) til i dag 16-20 tons på en lastbil.
Det har stor betydning for fragt- og
logistikomkostningerne på landsplan
og lokalt, og ikke mindst til eksport.
- Den effektivisering og rationaliseringsgevinst er desværre ikke kommet
landbruget til gode, da priserne på
halm ikke er steget i forhold til kraftvarmeværkerne siden 1985, konstaterer han.
- Derfor ved jeg, at vi har stor goodwill hos de danske kraftvarmeværker,
siger han med et smil.

Hans Otto Sørensen, direktør for Halmselskabet
Danmark A.M.B.A., er ikke
i tvivl om, at halm fortsat
vil være en særdeles attraktiv råvare til fyring i de
danske kraftvarmeværker
Hans Otto Sørensen er direktør for
andelsselskabet Halmselskabet Danmark A.m.b.a. i Gårdkrog ved Skærbæk i Sønderjylland, som har ansat
ialt ni medarbejdere i en virksomhed,
der beskæftiger sig med salg og
levering af halm fra de mere end 200
andelshavere, der ejer selskabet.

Erfaring og know-how

skabet er Hans Otto Sørensen også
næstformand i brancheforeningen
Danske Halmleverandører.
Halmselskabet Danmark A.m.b.a. har
over 200 andelshavere fordelt over
hele landet og leverer i øjeblikket til 32
danske fjernvarmeværker og kraftvarmeværker, samtidig med at kunder i
Holland og Tyskland også nyder godt
af den danske halm. Der sendes også
halm til lande som Norge, Sverige
Irland og Østrig i mindre mængder,
når der er behov i disse lande.
Mere end 400 underleverandører er
tilknyttet forretningen, hvorfor Halmselskabet har et stort antal beskæftigede tilknyttet både lokalt og på
landsplan både i eget selskab og hos
de mange tilknyttede leverandører.
Halmselskabet Danmark A.m.b.a.
står bag 80-90 procent af Danmarks
halmeksport og afsætter i alt op mod
150.000 tons halm svarende til op
imod 12.000 vogntræk på årsplan.
Virksomheden kunne i 2018 fejre 25
års jubilæum, og Hans Otto har været
med hele vejen og lidt til.

I 1993 etablerede Hans Otto Sørensen virksomheden sammen med
10-15 medlemmer og en bestyrelse
på fem personer.
Halmselskabet Danmark blev de
første 10 år drevet i samarbejde med
bogholderen på Esbjerg andelsmaskinstation, men da omsætningen
voksede, og virksomheden udviklede
sig, stod bestyrelsen på det tidspunkt
ved en skillevej.
Udvikling eller afvikling?
Bestyrelsen besluttede at ansætte
professionelt personale og udvidede
bestyrelsen til syv personer.
Siden er virksomheden vokset gennemsnitligt med 10 procent årligt og
havde i 2017 en omsætning på over
135 millioner kroner.
Ud over at være direktør i Halmsel-

Han er også næstformand i brancheforeningen Danske Halmleverandører
og gør også der et stort stykke arbejde for at sikre alle danske halmproducenters interesser. Dette sker gennem
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- Som direktør i Halmselskabet er min
fornemste opgave at sikre andelshaverne omsætning af deres halm på de
mest optimale betingelser og til højest
opnåelige priser, siger Hans Otto
Sørensen.

forhandlinger med aftagerne, med
politikerne i Folketinget, med forskere
og andre, der interesserer sig for
anvendelse af halm.
- Der er mange ting, der spiller ind på
vores forretning. Vind og vejr i høstsæsonen er selvfølgelig afgørende for
kvaliteten, og hos Halmselskabet er vi
meget opmærksomme på kvaliteten,
siger Hans Otto Sørensen.
- Et udviklet enkelt kvalitetskoncept
sikrer og forbedrer kvaliteten af det
halm, vi leverer. For at vi kan genkende og sikre sporbarheden af vores
halm, har vi fået udviklet specielt bindegarn, i to farver. Det betyder, at vi
helt umiddelbart kan se, hvor halmen
kommer fra. Det giver os mulighed for
genkendelse og ikke mindst branding,
uddyber Hans Otto Sørensen.
Gennem årene er der sket en markant
effektivisering af produktionen af halm
i landbruget.
Pressekapaciteten på marken er
steget med 50 procent pr. time,
blandt andet fordi maskinteknologien
er blevet forbedret, og da ballerne i
dag er bigballer og midibigballer (mod
oprindeligt rundballer). Samtidig bliver
ballerne presset meget hårdere/mere
komprimeret i dag end tidligere.
Når man gør det op, er der i dag
op imod 75 procent mere halm i de
samme lader end tidligere, det siger
meget om den effektivisering, der er
pågået.
Det betyder også, at gennemsnits-

I dag kan man som kraftvarmeværk
indgå kortids- og langtidskontrakter
med Halmselskabet overalt i landet,
og Halmselskabet leverer gerne til såvel nye som gamle kraftvarmeværker.

fremtidens energiforsyning, når vi taler
om forsyningssikkerhed og afbalancering af forsyningen, når vinden ikke
blæser, og solen ikke skinner, siger
direktøren.
Han peger på halm som en fortsat
stabil og økonomisk og samfundsmæssig bæredygtig råvare.
Hvis man eksempelvis antager, at
man 8-9 måneder om året kan forsyne lokale husstande med varme ved
hjælp af f.eks. et solcelle-anlæg (med
tilhørende tank) og et tilknyttet varmepumpeanlæg, så vil man alt andet lige
have brug for at kunne tilføre varme
i spidsbelastningsperioder og især i
vinterperioden.
Her egner halm sig fortrinligt som
råvare til fyring i en biomassekedel.

Hans Otto Sørensen er ikke alene direktør for virksomheden, men også en
mand med markante holdninger både
politisk og kommercielt.

Halm udmærker sig ved følgende
fordele:
• Findes lokalt, ofte lige rundt om
hjørnet
• Lokal omsætning
• Lokal beskæftigelse
• Kort transport (halmen er jo lige ude
ved de lokale landmænd)
• Bæredygtig produktion (indenlands
og restprodukt fra fødevareproduktion)
• Giver en høj varmeeffekt på kort tid

- Den klimalov og den grønne omstilling, der er på vej, vil uden tvivl betyde
en stor omlægning af de danske
kraftvarmeværker, hvor de decentrale
værker kan spille en afgørende rolle i

Halm er en recirkulærbar og bæredygtig biomasse, da halm hentes lokalt, hvorimod en stor del af træflisen
og træpillerne ofte er en importvare.
Han påpeger også den kraftige

- Hvis man indgår en såkaldt eksklusiv
aftale med os, kan man også opnå en
leveringsgaranti, pointerer han.

Halm er kommet for at blive

stigning i anvendelsen af træ/træpiller
som et globalt problem, da ren afdrift
af skove, som ikke genplantes, forværrer den globale opvarmning,
- Udfordringerne ved bygning af nye
halmværker i kraftvarmesektoren er
især politiske, idet man fra politisk
hold har krævet, at halm skal være
1.500 kr. billigere om året for et
standardhus end ved anvendelse af
naturgas. Og dette har blokeret for en
del nye halmbaserede kraftvarmeværker, siger Hans Otto Sørensen.
- Vi har fra Danske Halmleverandører
udført et kraftigt lobbyarbejde for at få
dette ændret, og jeg tror og håber på,
at denne blokering bliver ændret i forbindelse med den nye klimalov. Vi skal
nemlig have alle grønne og bæredygtige biomasser i spil, hvis målet om
70 procent CO2 reduktion i 2030 skal
nås, og her kommer halm til at spille
en vigtig rolle, konkluderer han.
Halmbranchen har opgjort, at der er
et fortsat stort uudnyttet potentiale for
anvendelse af halm på op imod 1½-2
millioner tons (naturligvis afhængig af
forholdene i det enkelte dyrkningsår).
- Vi ser flere og flere biogasanlæg anvende mere halm som råvare i biogasproduktionen, hvor halmen er med til
at forøge tørstofprocenten og dermed
øge gasproduktionen betydeligt, siger
Hans Otto.
- Denne udvikling vil fortsætte, og jeg
tænker, at den grønne omstilling vil
betyde stigende anvendelse af halm i
kraftvarmesektoren også. Så jeg ser
gode muligheder for, at danske landmænd kan bidrage til forsyningssikkerheden til de danske forbrugere og
være med til at udligne fluktureringen,
når vinden ikke blæser, og solen ikke
skinner, siger han.
- Derfor ser jeg halm som det mest
bæredygtige brændsel i fremtidens
grønne omstilling på de danske kraftvarmeværker og vil gerne opfordre
lokale kraftvarmeværker til at indtænke halm i fremtidens lokale energiforsyning, siger Hans Otto Sørensen
slutteligt.

Halm vil uden tvivl spille en afgørende rolle i den fremtidige grønne omstilling på de
danske kraftvarmeværker, siger Hans Otto Sørensen direktør for Halmselskabet
Danmark

 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT
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Vi får brug for back-up kapacitet

Tænk grøn gas sammen med fjernvarme

Hele 1400 MW nye gaskraftværker lyder det fra eksperterne

Dansk Fjernvarme og Evidas undersøgelse viser, at der i fremtidens energisystem bliver brug for at koble gas og fjernvarme endnu tættere sammen

Professor Henrik Lund Aalborg Universitet foreslår, at man udover at etablere
nye gaskraftværker, holder de eksisterende decentrale kraftvarmeværker i
gang og velfungerende, som spidslastværker
Vi vil mangle back-up kapacitet i
fremtidens energiforsyning, lyder det
fra flere eksperter.
Derfor foreslår flere og flere, at man
udover at etablere nye gaskraftværker, holder de eksisterende decentrale
kraftvarmeværker i gang og velfungerende, som spidslastværker.
Dette kan udligne et flukturerende
energisystem og sikre stabilitet, når
vinden ikke blæser og solen ikke
skinner.
IDAs klimasvar er derfor, at vi etablerer cirka 1400 MW ny kapacitet i
Danmark i form af gasdrevne kraftvarmeværker, der kun skal køre ganske
lidt.
Forskere fra Aalborg Universitet har
udarbejdet forslaget til IDA.
Et forslag som beskriver, hvordan
CO2-udledningen på transport og
energiområdet kan nedbringes, så vi
når regeringens mål om at reducere
klimagas-udledninger med 70 procent
i 2030.
Hvornår disse værker skal bygges,
afhænger af, hvordan udviklingen er i
vores nabolande.

el og rummer desuden en plan for at
nedbringe udledningen fra energisektoren fra godt 17 mio. ton til omkring
3 mio. ton.
Det sidste skal dels ske gennem
effektiviseringer og energibesparelser
både i bygninger, industri og i det
klassiske elforbrug og dels gennem
omlægning til vedvarende energi,
udnyttelse af spildvarme samt gennem brug af grøn el i fjernvarmen, til
individuel opvarmning og til fabrikation
af nye, grønne elektrofuels.

Danmark skal efter hans mening
forsat handle med el, hvor der er en
gensidig fordel, men vi skal også
bidrage med vores andel af både fleksibilitetsydelser og reservekapacitet
på el-nettet i en europæisk sammenhæng.

Vi får derfor brug for ny
reservekapacitet

- Det handler jo dybest set om, hvad
der skal til, for at Europa tilsammen
kan klare de fremtidige behov, påpeger han.

Alle lande omkring os udbygger også
med vedvarende energi i disse år,
hvorfor vi ikke kun må fokusere på, at
kunne trække kapacitet fra landene
omkring os, men i høj grad også skal
udbygge egen produktion.
- Vi har beregnet, at det kan klares
med 1400 MW ny kraftværkskapacitet og ved at bevare de decentrale
værker, som omfatter cirka 2500 MW
(2019-tal fra ENS) kapacitet forklarer
professor i energiplanlægning, Henrik
Lund fra Aalborg Universitet.
Professor Henrik Lund har arbejdet
med smarte energisystemer i mange
år og var også med ved udarbejdelse
af IDAs første Energiplan fra 2006.
Efter Henrik Lunds opfattelse skal
kraftvarmeværkerne på sigt køre på
biogas, fordi gas er mest fleksibelt,
og simuleringer af fremtidens energisystem har vist, at de typisk vil skulle
køre i et begrænset antal timer om
året.
Samtidig vil sådanne værker kræve,
at man opretholder et gasnet, der kan
transportere biogas eller brint frem til
værkerne.

Rapporten tager radikalt fat på at
omlægge transportsektoren til især

Han henviser i øvrigt til, at én af målsætningerne for klimaplanen netop
har været, at Danmark bør opfylde
sine klimamålsætningerne om vedvarende energi og CO2-reduktion på en
måde, så det passer ind i, at resten
af Europa, og i sidste ende resten
af verden, har tænkt sig at gøre det
samme.
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- Set i lyset af Corona krisen, må vi
nok erkende, at vi også er forpligtet til
at hjælpe andre lande, ligesom vi kan
få gavn af ekstra kapacitet fra selvsamme lande, siger professoren.

Mange gode ideer og initiativer
Andre klimaplaner har også reduceret
CO2-udledningen i energisektoren
ved omstilling til vedvarende energikilder og ved udstrakt elektrificering af
opvarmning, industri og transport, for
eksempel fra Klimarådet og fra Energibranchens Klimapartnerskab.
Men professor Henrik Lund mener
alligevel, at IDAs Klimasvar har noget
særligt at byde på.
- Vi har stor fokus på hvilke teknologier, vi skal gøre brug af og udvikle
på samtidigt – ikke blot for at opnå
målsætningen i 2030, men også hvad
vi gerne skal have til rådighed i tiden
efter 2030 for at nå helt i mål, forklarer
han.
Men han fremhæver også de mange
synergie for eksempel på den varmebesparelse, der kommer, når man
energirenoverer og dermed gør
bygningerne velegnede til lavtemperatur-fjernvarme eller til opvarmning
med varmepumper, hvilket faktisk
repræsenterer ret store besparelser.
vi opnår dér,« siger han og tilføjer,
at han derfor gerne vil understrege
vigtigheden af energirenovering og
varmebesparelser.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

Årsagen til behovet for sammenkobling skal findes i den grønne omstilling
af fjernvarmesektoren, hvor en stadig
større del af brændselsforbruget kommer fra omskiftelige energikilder som
vind og sol.
- Danmark har gang i en historisk
grøn omstilling, og den hastigt voksende andel af vedvarende energi i
vores energisystem stiller os over for
nye udfordringer. De dage, hvor solen
ikke skinner, og vinden ikke blæser,
skal vi hurtigt kunne dække vores
behov med anden grøn energi, siger
Kim Behnke, der er udviklingschef i
Dansk Fjernvarme.
Her estimerer man, at hvor behovet
for gas til spidsbelastninger og til reservebeholdning i 2019 var mellem 15

De kraftværker kan også i fremtiden
være et samfundsøkonomisk attraktivt aktiv for samfundet.
Den grønne omstilling forudsætter et
samarbejde på tværs af aktørerne i
energisektoren.
Evida og Dansk Fjernvarme vil derfor
også i fremtiden samarbejde om at
sikre en effektiv omstilling af det danske energiforbrug, så klimamålet nås
under hensyntagen til både kunderne,
samfundsøkonomien og de politiske
rammebetingelser.

og 20 dage, er forventningen, at det
vil dreje sig om 35-40 dage i 2030.
Til den tid er en stor del af gassen i
Danmark grøn. Evida forudser, at 30
procent er grøn i 2023.
- Danmark er blandt de lande i
Europa, som har den højeste andel af
klimavenlig gas i gasnettet, og derfor
giver det mening at se på, hvordan
vi kobler den grønne gas tættere til
fjernvarmen, så fjernvarmen kan blive
grøn på de dage, der er behov for
gassen, siger Peter Kristensen, chef
for marked og forretningsudvikling i
Evida.

 Kim Behnke
bestyrelsesmedlem i
Dansk Kraftvarme
Kapacitet a.m.b.a.

Gassen anvendes i dag i 250 kraftvarmeværker som brændsel til motoranlæg og turbiner med samproduktion
af el og fjernvarme.

Landsdelsopdelte graddøgn 2020
GENNEMSNITLIGE GRADDØGN - SENEST OPDATERET 06.08.2020
JAN
NORDJYLLAND

VESTJYLLAND

ØST-MIDTJYLLAND

SØNDERJYLLAND

FYN

SJÆLLAND

HELE LANDET

FEBR

MAR

APRIL

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC

EMD-normal

505,9

441,0

458,3

342,7

210,8

118,8

62,2

67,9

155,6

279,8

402,5

482,8

1993-2002

499,6

443,3

452,8

321,6

200,0

117,8

56,7

50,5

137,7

261,3

388,8

505,3

2020

366,9

385,8

420,0

319,4

249,9

50,5

104,6

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

48,7

96,6

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

99,2

2020

371,9

374,9

411,2

304,4

240,2

50,3

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

47

84,2

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

43,6

76,8

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

35,9

62,7

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

44,1

79,9

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.
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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 naturgasmarkedet.
Vores trading-afdeling kan
derfor tilbyde din virksomhed
skræddersyet porteføljestyring,
der hele tiden sikrer jer en god
pris på tværs af de tre børser.

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

Vil du vide mere?
Så er vi altid klar til dialog – kontakt Key Account Manager Alex Noga
på 21 21 56 88, ale@seas-nve.dk eller Key Account Manager
Alex Frandsen på 24 85 81 82, alf@seas-nve.dk
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