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Efter sommerferien er de første høringer så småt ved at blive fremsat fra de
forskellige ministerier med det sigte, at
der for alvor kan tages fat på den grønne
omstilling i henhold til intentionerne i
Klimaaftalen, der blev indgået før sommerferien.

Energinet

Forslag til lov om Energinet var en af de
første høringer, der blev udsendt, og det
er glædeligt, at det nu i formålsparagraffen bliver tydeliggjort, at Energinet har
en væsentlig rolle i forbindelse med at
understøtte udviklingen mod en klimaneutral energiforsyning i Danmark.

Skrotningsordningen

Bekendtgørelse om tilskud til individuelle
varmepumper ved skrotning af olie- eller
gasfyr (skrotningsordningen), som er
trådt i kraft 1. oktober 2020, er ændret
væsentligt i forhold til den tidligere
ordning. Skrotningspræmien gives ikke
længere direkte til ejeren af olie- eller
naturgasfyr.
I denne nye bekendtgørelse skal varmepumpen leveres på en abonnementsordning for at udløse tilskud og tilskuddet går direkte til virksomheden bag
abonnementsordningen.
Virksomheden bag abonnementsordningen for varmepumpen skal være
godkendt af Energistyrelsen for at kunne
modtage tilskud.
Foreningen finder det problematisk, at
ordningen tilbydes naturgaskunder i om-

råder, hvor der kan etableres fjernvarme,
men hvor der endnu ikke foreligger et
godkendt konverteringsprojekt.
I henhold til Klimaaftalen afventes der
snarest et forslag til en bekendtgørelse
om forslag til tilskudsordning om udrulning af fjernvarmenet og en tilsvarende
skrotningsordning til naturgas og oliefyr i
naturlige fjernvarmeområder.

Udkast til ny
projektbekendtgørelse

Der er netop udsendt høringsmateriale
vedrørende en ny projektbekendtgørelse, hvor der gøres op med bindingerne
til naturgas og kraftvarmevarmekravet
ved etablering af ny varmproduktionskapacitet, og yderligere gives der mulighed for, at den godkendende myndighed
kan bestemme, at det fossile alternativ
ikke er et relevant samfundsøkonomisk
scenarie. Foreningen hilser udkastet
velkommen og vil indgive høringssvar på
dette snarest.

Ny aftale om tilskud til
energibesparelser

Den nye bekendtgørelse om tilskud til
energibesparelser og energieffektivisering er allerede trådt i kraft, da aftalepartierne havde et ønske om at kunne
støtte projekter i Q4 2020.
Der er i tilskudspuljen for 2020 afsat 200
mio. kr. og vores medlemmer har allerede modtaget information om indgået
aftale med Dansk Energi Rådgivning
med henblik på, at så mange medlem-
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el- og varmeanlæg over 5 MW, industrianlæg over 20 MW og importører
og producenter af over 20.000 tons
træpiller/år er omfattet i 2021.
I 2023 gælder det alle el-varmeanlæg
og industrianlæg over 2,5 MW, og der
er mulighed for yderligere at sænke
grænserne i 2025.
Vi er opmærksomme på, at der kan
være et problem for de små og
mellemstore anlæg, som har skiftet til
biomasse indenfor de seneste år, men
vi vil i Foreningen hjælpe de medlemmer, som har behov for at få indført en
certificerings- og verifikationsordning.

mer som muligt kan komme med i
første ansøgningsrunde.
Vi havde i vores høringssvar argumenteret for, at man i stedet for energibesparelser skulle bruge et nyt begreb
”emissionsbesparelser”, da dette direkte ville bidrage til Regeringens mål
om 70 procent emissionsbesparelser
i 2030. Dette ville også bidrage til, at
man kunne få støtte ved alle former
for emission, ikke kun CO2, men også
reduktion af metangasser, lattergas
mv. Dermed kunne også opnås støtte
ved skift af brændsel.
Desværre tog man ikke dette ønske
med i udmøntningen af denne bekendtgørelse, men det er et ønske,
som vi stadig vil arbejde videre på i
Foreningen.

Generalforsamling og ekstra
ordinær generalforsamling

Den 17. september 2020 afholdt foreningen den ordinære generalforsamling på Sabro Kro.
På generalforsamlingen blev ændringer til nyt navn og vedtægter fremlagt
og godkendt. Da det ikke var muligt
endeligt at vedtage vedtægtsændringerne grundet fremmødet blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling
den 5. oktober 2020 i Foreningens
lokaler.
På den ekstra ordinære generalforsamling, som også kunne følges på
”Teams”, blev de fremlagte vedtægter

Politisk aftale om Lov om
biomasse indgået
den 3. oktober 2020

Som opfølgning på Klimaaftalen blev
det besluttet at fremlægge lovkrav
om brug af bæredygtig træbiomasse
til energi samt krav til dokumentation
og 3-parts verifikation. Partierne bag
klimaaftalen har den 3. oktober aftalt
et bæredygtighedskrav til træbiomasse som træder i kraft i 2021.
Hovedtrækkene i aftalen er, at alle

Formand for bestyrelsen Tage Meltofte
kunne vise deltagerne til generalforsamlingen oplægget til det nye logo, som
skal være med til at favne diversiteten i
medlemsskaren bedre

endeligt og enstemmigt vedtaget.
Vedtagelsen af vedtægterne betyder,
at Foreningen fra den 5. oktober har
ændret navn til Foreningen Decentral
Energi. Ændringerne betyder også, at
Foreningens formål er ændret til:
”Foreningens formål er bredt at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser inden for energiområdet,
herunder i forhold til produktion,
forbrug og handel. Interessevaretagelsen omfatter bl.a. spørgsmål i relation
til økonomi, miljø og alle former for
regulatoriske og lovgivningsmæssige
forhold samt dermed beslægtede
emner og aktiviteter.”
Foreningen kan med de ændrede
vedtægter optage alle medlemmer,
som har interesse på energiområdet
både som producent og som el- og
varmeforbrugende erhverv.

Energipolitisk Åbningsdebat

Desværre måtte vi aflyse vores traditionsrige arrangement på Christiansborg den 7.-8. oktober 2020 grundet
det stadig stigende smittetryk med
Covid 19. Vi beklager dette endnu en
gang, men vi vender stærkt tilbage i
2021 med et nyt og spændende program på Christiansborg.



Ellegaard Larsen
AN Energi
Elmegaardsvej 6
9620 Aalestrup
Tlf. 61 78 71 99

Udmøntning af Klimaaftalen af den 22. juni 2020
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I forbindelse med at Foreningen har skiftet navn, vil vi gerne have fundet et nyt navn til vores blad.
Derfor udskriver vi en konkurrence blandt vores læsere om at finde på et nyt navn.
Forslagene skal indsendes til Foreningen på mail@fdkv.dk inden den 13. november.
Forslagene vil blive behandlet og vinderen vil få udleveret en flaske af Foreningens vin.
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Regeringen vil IKKE overlade
resterende reduktioner til teknologi
Der har i forbindelse med offentliggørelsen af Regeringens klimaprogram bredt sig
en misforståelse om, at Regeringen forlader sig på udvikling af ny teknologi til at
opnå de sidste reduktioner frem mod 2030
Dette er ikke korrekt. Regeringen går
på to ben: et implementeringsspor
med løbende konkrete reduktioner og
et udviklingsspor med modning af nye
løsninger.
I klimaprogrammet er nævnt nogle
teknologiske potentialer, som viser, at
der er gode muligheder for at udvikle nye løsninger, der kan bidrage til
at mindske omkostningerne for den
grønne omstilling.
Men Regeringen venter ikke på teknologien. Allerede i år er der hentet
5 mio. tons i 2030. Hertil kommer
transportudspil på 1 mio. ton.
Der vil hertil komme yderligere udspil
og reduktioner allerede i 2020 som
følge af udspil på bl.a. landbrugsområdet og grøn skattereform. Og frem
mod 2030 vil Regeringen hvert år
tage stilling til nye tiltag, der bidrager
med konkret reduktion.

Klimarådet anviser i deres rapport
konkrete virkemidler for 10,9 mio. tons
(implementeringsspor) og udviklingstiltag for 8 mio. tons (udviklingssporet). Der er som nævnt allerede
vedtaget konkrete reduktioner for 5
mio. tons, fremlagt et transportudspil
på 1 mio. ton, og der følger udspil på
landbrug, skat, byggeri og offentlige
indkøb, inden året er omme. Regeringen er altså godt på vej i implementeringssporet og overlader altså langt
fra hele omstillingen til den teknologiske udvikling.

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.

Læs mere om klimaplanerne inde i
bladet...
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør

Regeringen påpeger, at eventuelle teknologiske landvindinger ikke skal sikre
målet om 70 procent CO2 reduktion i
2030

Stor pulje til nyt Energy Cluster
Erhvervsfremmebestyrelsen bevilger 17,5 millioner kroner til Energy Cluster
Denmark for at styrke innovation indenfor energiteknologiområdet de næste to år
- Nye teknologiske løsninger og innovation i samarbejde med hele økosystemet skal nu udvikles, siger CEO
Glenda Napier fra Energy Cluster
Denmark.

FAKTA
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har forpligtet sig til at bidrage til
klyngernes aktiviteter i fire år.
Bevillingen på 160 mio. kr. dækker
alene de første to år og fordeles ud
til klyngerne i beløb på mellem 4 og
17,5 millioner kroner.
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God er blevet
endnu bedre

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
har fordelt 160 millioner kroner i støtte
samlet set til de danske klyngeorganisationer frem til 2022.
Pengene til Energy Cluster Denmark
øremærkes innovation på energiområdet i form af en støtte til den nye,
nationale klyngeorganisation på
energiområdet.

Af eksempler allerede tilknyttet kan
nævnes; Center Danmark, Energyhub
Nordhavn og Hydrogen Valley.
Energy Cluster Denmark betragter
energisystemet som ét fælles system, hvor medlemmerne skal sikres
adgang til den nyeste viden på de
specifikke fagområder, med målet om
at tilføre fremdrift og udvikling.

Sammen med en projektportefølje på
800 mio. kroner har den nye klyngeorganisation nu fået de optimale
rammer til at løfte og udvikle innovationskraften i den danske energisektor.

 Tekst: Kris Vetter
Redaktør

Takket være de nye indbyggede ledningskanaler i
isoleringskappen er det desuden blevet endnu
nemmere at installere unitten.

Mærkbare fordele:
Nemmere adgang til ECL, måler mv.
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.

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

Læs mere på www.termix.dk eller ring på 97 14 14 44
KRAFT VARME
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Fremme af overskudsvarme atter på bordet

Der tages dog forbehold for en endelig vurdering af den samlede omlægning af overskudsvarmereglernes
forenelighed med EUs statsstøtteregler, herunder den endelige udformning
af prisregulering.

Grøn omstilling af industrien
Tilskud målrettet:
• Konverteringer væk fra fossil energi.
• Energieffektivisering af de processer, som i dag ikke kan konverteres
til el
• Elektrificering og energieffektivisering af intern transport.
• Grænse for HFC-gasser på maksimalt 5 ton CO2e.
• Forhøjelse CFC-afgiften med indeksering og ophævelse af loftet over
afgiften.
• Fjernelse af bagatelgrænsen på
import af kølemidler.
Grøn omlægning af varmeafgifter
• Forhøjelse af rumvarmeafgiften for
fossile brændsler. Hvor der lægges
op til en stigning på ca. 10 procent i
2021
• Nedsættelse af elvarmeafgiften til
EU’s minimumsafgift, der udgør 0,8
øre/kWh for husholdninger og 0,4
øre/kWh for erhverv.
• Ændring af overskudsvarmeafgifterne, jf. nedenfor.
Udnyttelse af overskudsvarme
• Bortfald af elafgiften for elbaseret
overskudsvarme.
• Fjernelse af overskudsvarmeafgiften
for overskudsvarme, der er certificeret eller underlagt en tilsvarende
aftaleordning, der sikrer energieffektiviseringer hos overskudsvarmeleverandøren.
• Udmøntning af certificeringsordningen og ny prisregulering på baggrund af et oplæg fra Regeringen.

- I Decentral Energi vil vi følge arbejdet med de skitserede modeller, og
vi ser frem til at det store potentiale
der ligger i en effektiv udnyttelse af
overskudsvarme fra virksomheder
endelig kan komme vores fjernvarmeforbrugere til gavn udtaler formand
Tage Meltofte.

- Selvom intentionerne i den nuværende ordning, som trådte i kraft medio 2019, var en mindre administrativ
model, har det desværre vist sig, at
certificeringsordninger mv. ikke har bidraget til den forøgelse på 35 procent
af overskudsvarme som var intentionen i aftalen, slutter Tage Meltofte.

Vi ser frem til at det store potentiale der ligger i en effektiv udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder endelig kan komme vores fjernvarmeforbrugere til
gavn, udtaler formand for Foreningen Decentral Energi Tage Meltofte.
Partierne bag aftalen er enige om, at
der er behov for yderligere tiltag for at
fremme brugen af overskudsvarme.
I aftalen er man enige om at lempe
elvarmeafgiften til EUs minimumssatser, hvorved afgiften for el-baseret
overskudsvarme i praksis bortfalder.
Det fremmer el-baseret overskudsvarme fra bl.a. datacentre og supermarkeder.
Yderligere er aftalepartierne enige om
at fjerne overskudsvarmeafgiften fra
fossil energi under forudsætning af at
overskudsvarmen er certificeret eller
underlagt en tilsvarende aftaleordning, der sikrer energieffektivisering
hos overskudvarmeleverandøren.
Certificeringskravene for at virksomheder i dag kan opnå den lave overskudsafgift er, at virksomhederne skal
have et omkostningstungt energiledelsessystem efter ISO 50001.
Det er på dette område, at Regeringen nu skal komme med forslag om
en mindre omkostningstung aftaleordning. Aftaleordningen skal sikre,

at der løbende sker energieffektiviseringer hos overskudsvarmeleverandøren.
Yderligere skal Regeringen komme
med forslag til en model for prisafregning mellem overskudsleverandøren
og modtageren, som giver en større
aftalefrihed med hensyn til prissætning af overskudsvarmen.

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blev enige om en klimaaftale for industri og erhverv den
22. juni 2020 med henblik på at udvikle, udbygge og integrere grønne teknologier i energisektoren og industrien, der skal sikre en drivhusgasreduktion på
3,4 mio. ton CO2e i 2030 inklusiv reduktionsbidraget fra Aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020.
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INDHOLD I KLIMAAFTALE FOR INDUSTRI
OG ERHVERV MV

Hør mere om,
hvordan vi kan hjælpe
dig på 70 12 12 01

Hold produktionen
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 allermest – din
drift, produktion og forretning.

20124

I forbindelse med indgåelsen af klimaaftale den 22. juni
2020 for energi og erhverv har forligspartierne atter
åbnet for at forhandle nye og forhåbentlig bedre
rammevilkår for udnyttelse af overskudsvarme

Vi tilbyder nemlig at tage os af alt andet. Om det gælder lagerstyring,
indretning af olierum eller praktiske forbedringer af dit anlæg, så leverer
vi den rådgivning, vejledning og tekniske ekspertise, der holder gang i
produktionen og effektiviserer din forretning.
OK Fluid Partner er meget mere end smøremidler. Det er mere end OK.

 Niels Larsen
Foreningen Decentral
Energi
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Når vi reduktionsmålet i 2030?
Den 29. september kunne Regeringen præsentere deres klimaprogram, som
indikerer, at det såkaldte 70 procents mål er opnåeligt
Med hensyntagen til klimalovens principper om fortsat
velstand, lighed og konkurrenceevne, kan målsætningen
realiseres plæderede Regeringen med Klima-, Energi- og
Forsyningsminister Dan Jørgensen i spidsen i slutningen af
september måned.
Målopfyldelsen vil kræve en kombination af kendte virkemidler og investeringer i modningen af nye teknologiske
løsninger.
Klimaprogrammet viser ifølge Regeringen at Danmark er
godt på vej til at nå målet om 70 procent drivhusgasreduktion i 2030.
I alt er der det seneste år truffet beslutninger, der reducerer udledningerne i 2030 med 5 mio. tons. Det svarer til ca.
en fjerdedel del af det, der skal nås inden 2030.
Hertil kommer Regeringens transportudspil, der reducerer
udledningerne med 1 mio. ton CO2 samt yderligere udspil
på landbruget og en grøn skattereform.
- Vi har ti år til at nå 70 procent-målet. Vi har travlt – ingen
tvivl om det. Derfor er der i Regeringens første år truf-

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

Dansk Gasteknisk Center
Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm
Tlf.: 2016 9600 • www.dgc.dk
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fet beslutninger, der medfører reduktioner, der svarer til
næsten en fjerdedel af vejen - og vi har meget mere på
vej i dette efterår. Klimaprogrammet viser, at vi kan nå i
mål, hvis vi går på to ben. Vi skal implementere konkrete
tiltag nu og her – som for eksempel udfasning af oliefyr,
udsortering af plast og energieffektiviseringer. Samtidig
skal vi investere i de teknologier, som ikke er modne i dag,
men som vi ved kan omsættes til reduktioner på sigt, siger
Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen.
Programmet indeholder et teknisk skøn for omkostninger
ved at realisere 70 procent-målet på mellem 16 og 24 mia.
kr. i 2030.
Det udgør ml. 0,7-1,0 procent af BNP i 2030. Omkostningsskønnet svarer altså til en væsentlig del af den forventede velstandsstigning frem mod 2030 på 1,4 procent
årligt.
Derfor vil Regeringen med en ambitiøs udviklingsindsats
reducere omkostningen ved omstillingen.
Prisen dækker over en omstilling, hvor virkemidler implementeres løbende i takt med de teknologiske fremskridt.
Det betyder, at en forceret omstilling, hvor vi i dag besluttede alle tiltag hele vejen til 70 procent, ville resultere i
markant højere omkostninger for samfundet.
Det er derfor afgørende med en målrettet indsats for teknologimodning.
Klimaprogrammet estimerer de tekniske reduktionspotentialer for Regeringens teknologiske satsninger som bl.a.
CO2-fangst, biobrændstoffer, elektrificering og Power-to-X
til 9-16,5 mio. tons CO2e.
Sammen med de tiltag, der enten er besluttet eller forventes besluttet i de kommende måneder, kan 70-procent
målet anskueliggøres.
- Vores ambitiøse klimamål er ikke uden omkostninger,
men med en klog tilgang kan regningen gøres mindre og
håndteres, så vi har råd til både klima og velfærd. Vi vil løbende omsætte de teknologiske potentialer til flere konkrete reduktioner, men hvis vi indfrier målet udelukkende med
kortsigtede løsninger, vil prisen på den grønne omstilling til
gengæld blive højere, end hvad denne gennemsnitsberegning viser, siger Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan
Jørgensen.
Inden årsskiftet skal der forhandles klimaplaner for landbrug, transport, byggeri og offentlige indkøb, ligesom Regeringen vil præsentere et oplæg til en grøn skattereform.
Sammen med aftalerne om energi, industri og affald udgør
disse den samlede klimahandlingsplan 2020. Frem imod
2030 vil der løbende blive fulgt op med nye beslutninger
om reduktioner i alle sektorer.

Presset er stort

Her i skrivende stund pågår forhandlingerne, og presset på Regeringen er
stort, især fra dens parlamentariske
grundlag (Radikale Venstre, SF og
Enhedslisten).
Støttepartierne kalder udspillet fra
Regeringen uambitiøst og ikke fyldestgørende.
Enhedslisten er sågar klar til at trække
tæppet væk under støtten til Regeringen, hvis Klimaaftalen ikke udmøntes
mere og kraftigere i henhold til anbefalinger fra eksperterne.
Flere interesseorganisationer påpeger,
at vi kan nå målet om 70 procent CO2
reduktion og stadig være et mere velstående land i 2030 end i dag, da det
faktisk er under 1/10 af den økonomiske vækst frem mod 2030, vi skal
afsætte til klimaet.
De kommende måneders beslutninger bliver afgørende for, hvordan 70
procent målet kan nås.
Udbredelse af grøn teknologi hos
energikunderne vil tage mere og
mere fart mod 2030 i takt med, at
de grønne valg også bliver de mest
økonomiske.

Men hvis ikke rammevilkårene for investeringerne er på plads og afklares
vil udviklingen ikke ske.
Klimaaftalen fra 22. juni 2020 har
mange løse ender, som skal afklares
over det næste halve år, så investeringerne i elnet, grøn varmeproduktion,
energiøer, offshore vind og vedvarende energi på land kan komme til at
ske!
Derfor skal der tages mange beslutninger med det samme, så vi får gang
i implementeringen.
Teknologier som elbiler og varmepumper er derude, og der er brug for at
satse på dem.
Flere brancheorganisationer påpeger,
at klimaet bør have sin egen økonomiske reserve.
Indtægterne fra energibeskatningen
falder, når fossil energi udfases, og
en CO2-afgift kan ikke erstatte de
indtægter, som forsvinder.
Uden vilje til prioritering af klima på
statens budget når vi ikke i mål. Pengene er for små og perspektivet for
kort i det forslag, vi ser lagt frem i dag.
De mange og store opgaver foran os

Klima-, Energi- og Forsyningsminister
Dan Jørgensen får ikke megen ros fra
Regeringens støttepartier for nyeste
klimaforslag. Så der er udsigt til hårde
forhandlinger henover efteråret.
fordrer dedikeret økonomi og handling
nu, lyder det fra ministeriet.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør

En grøn
fremtid
med
biogas

L æs
mere på

natureenerg

y.dk

Nature Energy Biogas A/S
Ørbækvej 260 · 5220 Odense SØ · Tlf. 70 22 40 00
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Uhensigtsmæssigt forspring til individuelle varmepumper
Den grønne omstilling er under konstant
udvikling i disse år, derfor skal vi hele tiden
huske at gennemtænke løsningerne, så omstillingen foregår intelligent og tager hensyn
til nuværende aktørers muligheder
Senest er der fra fjernvarmebranchen udtrykt bekymring
for, at en forhastet udrulning af varmepumper vil udhule
muligheden for en effektiv udnyttelse af fjernvarme i de
kollektive forsyningsområder og derfor gøre den grønne
omstilling dyrere end nødvendigt.
Bekymringen er, at de individuelle varmepumper, som det
ser ud nu, vil få fortrinsret i bynære områder, hvor der i dag
er naturgas, og hvor der let kan konverteres til fjernvarme.
- Her burde man i stedet sikre, at den kollektive forsyningssikkerhed fastholdes i de tidligere naturgasområder, siger
den nytiltrådte direktør for Foreningen Decentral Energi,
Niels Larsen.
- Det vil jo alt andet lige være mere økonomisk rentabelt at
sikre en større varmetæthed og dermed skabe en yderligere effektivisering af allerede etablerede fjernvarmesystemer, frem for at hver eneste husstand selv investerer i egne
individuelle løsninger, påpeger han.

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

Udfasning af fossil energi

Med en meget bred klimaaftale af den 22. juni 2020 har
Folketingets partier vedtaget, at der skal ske en udskiftning
af danskernes olie- og naturgasfyr med en mere klimavenlig opvarmningsform
Det er positivt, og medlemskredsen i Foreningen Decentral Energi bakker naturligvis op om den grønne omstilling,
forudsat det foregår intelligent og med omtanke, så man
ikke bare tilsidesætter de store muligheder i de nuværende
energianlæg og erstatter dem med individuelle varmepumpeanlæg i naturlige fjernvarmeområder.
- En utilsigtet konsekvens med tilskud til installation af individuelle varmepumper i naturgasområder er, at den grønne
omstilling i den sidste ende bliver dyrere, og den ønskede
CO2 reduktion inden for boligopvarmning ikke opnås.
Der vil være store omkostninger forbundet med at konvertere op imod 500.000 privatboliger til en mere klimavenlig opvarmningsform, og det er derfor vigtigt at gøre
sig grundige overvejelser omkring de statsfinansierede
støtteordninger til konverteringerne, så de kommer til at
ske mest omkostningseffektivt og i tråd med de politiske
intentioner siger formand for Foreningen Decentral Energi,
Tage Meltofte.

Få
Få
på
på

en tryg afslutning
en tryg afslutning
energispareordningen
energispareordningen

- og en god begyndelse på de
-nye
og tilskudsmuligheder
en god begyndelse på
de
i 2020
nye tilskudsmuligheder i 2020

Ny projektbekendtgørelse for kollektive
varmeforsyningsanlæg

Energistyrelsen har netop udsendt forslag til en ny projektbekendtgørelse i høring. Projektbekendtgørelsen skal understøtte de politiske beslutninger om fjernelse af produktionsbindinger og give fjernvarmeværkerne et mere frit valg
over egne investeringer. Konkret fjernes brændselsbindinger til naturgas og kraftvarmekravet ophæves. Derudover
justeres samfundsøkonomikravet, så fjernvarmeprojekter
kan godkendes uden en sammenligning med de fossile
alternativer, hvilket bl.a. skal sikre, at reguleringen ikke må
være en unødvendig bremse for konvertering af naturgasområder til fjernvarmeområder. Yderligere skal aftagepligten til fjernvarme moderniseres, og forbrugerbindinger til
naturgasnettet afskaffes.
- Fjernvarmeselskaberne skal drive den grønne omstilling
på varmeområdet, og det er derfor vigtigt, at de politiske
beslutningstagere ikke giver individuelle varmepumper
en tidsmæssig og økonomisk fortrinsstilling frem for den
kollektive forsyning. Samtidig er det essentielt, at der i den
nye projektbekendtgørelse for varmepumper indregnes de
samfundsøkonomiske omkostninger til udbygning og forstærkning af el-nettet. Vores opfordring til medlemmerne
er derfor, at den gode dialog om konverteringsprojekter,
der foregår i de enkelte kommuner, skal styrkes, så der
hurtigst muligt kan igangsættes konverteringsprojekter
fra naturgas til fjernvarme. Yderligere vil det være uheldigt,
hvis vi ender i en situation, hvor individuelle varmepumper
og grøn kollektiv varmeforsyning skal konkurrere på ulige
vilkår. Så risikerer vi at sætte de gode intentioner om en
klimavenlig opvarmning over styr, fastslår Tage Meltofte.

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.

 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
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Halm til varme er win win

Bringer
erhvervslivet
sammen

Redaktionen var med da
det første læs halm på
kontrakt fra Halmselskabet Danmark blev leveret
til Nordals Fjernvarme
Halm fra de danske landbrugsjorde
kan spille en vigtig rolle i omstillingen
til grøn og bæredygtig energiforsyning.
Som Regeringen har fastslået i nyeste
Klimaudspil er det afgørende med en
målrettet indsats for teknologimodning
og klimaprogrammet estimerer de tekniske reduktionspotentialer for Regeringens teknologiske satsninger som
bl.a. CO2-fangst, biobrændstoffer,
elektrificering og Power-to-X til 9-16,5
mio. tons CO2e.
Sammen med de tiltag, der enten er
besluttet eller forventes besluttet i de
kommende måneder, kan 70-procent
målet anskueliggøres, lyder det fra
Regeringen.
Det ambitiøse klimamål er ikke uden
omkostninger, men med en klog tilgang kan regningen gøres mindre og
håndteres, så vi har råd til både klima
og velfærd.
Det skal blandt andet ske ved, at man
løbende omsætter de teknologiske
potentialer til flere konkrete reduktioner og altså ikke med kortsigtede
løsninger, som vil fordyre omstillingen.
Inden årsskiftet skal der forhandles

På displayet i styrehuset kan operatøren
se og registrere halmen
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Her ses direktør for Halmselskabet Danmark Hans Otto Sørensen (tv) i dialog med
Jens Nansen Paulsen projektleder Nordals Fjernvarme
klimaplaner for landbrug, transport,
byggeri og offentlige indkøb, ligesom
Regeringen vil præsentere et oplæg til
en grøn skattereform.
Sammen med aftalerne om energi,
industri og affald udgør disse den
samlede klimahandlingsplan 2020.
Frem imod 2030 vil der løbende blive
fulgt op med nye beslutninger om
reduktioner i alle sektorer (se artiklen
om Regeringens oplæg andetsteds i
bladet).
Halm vil kunne løse mange udfordringer for lokale kraftvarmeværker
i de næste mange år, da halmen er
lige udenfor døren og indenfor kort
transporttid.

Spyddene på læssegaflen registrerer
vandprocent og vægt på den enkelte
balle direkte til panel i styrehuset på
læsseren

- Samtidig er halm jo en energi-ressource, som landbruget hvert eneste
år kan levere til de danske kraftvarmeværker med et meget lille klimaaftryk,
når vi taler transport og energipotentiale, siger direktør for Halmselskabet
Danmark Hans Otto Sørensen.

På Nordals er man gået langt
mod bæredygtig og CO2
neutral varme

Projektet er opdelt i to faser.
Den 1. fase (som man idriftsætter nu
i efteråret 2020) omfatter varmeforsyning af Nordborg og Havnbjerg ved
hjælp af en 10 MW halmfyret kedel fra
Linka, inklusiv en tilhørende akkumulatortank på 2.827 m3.

Ved at farvemærke de enkelt halmballers garn kan man garantere sporbarhed
på den halm der tilføres varmeværket

Lige nu skal vi bestemme, hvor fremtidens
energi skal komme fra.

Så vi når vores fælles mål. Og så din
virksomhed er rustet til morgendagens krav.

Hos Norlys bringer vi virksomheder sammen
gennem klimavenlig energi, fremtidssikret
internet og energioptimering.

Tal med os, og få en energiaftale,
der både er god forretning og grøn fornuft.

Se mulighederne på
norlys.dk/erhverv
OKTOBER
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Kraftvarmedag
med goddag
og farvel

KRAFTVARME DAG

Årets traditionelle Kraftvarmedag var
i år ændret til et mindre arrangement
på Hotel Sabro Kro grundet Covid-19
Fra kontrolrummet kan man overvåge alle områder i fyringsprocessen og konstatere uhensigtsmæssigheder. Her ses lager til
indføring af halm, som er brandsikret i forhold til de øvrige områder.
Der bliver nedlagt seks gamle gasfyrede kedelcentraler i
Nordborg og Havnbjerg i forbindelse med overgangen til
halmfyring.
Den 2. fase omfatter varmeforsyning af Svenstrup og Guderup (ca. 1.100 forbrugere).
Denne fase er ikke igangsat endnu og afventer vurdering
af hvorledes man ligger konkurrencemæssigt i forhold til
individuelle varmepumper.

Nordals Fjernvarmeanlæg er et højteknologisk moderne
anlæg baseret på mange års udvikling af fjernvarmeteknologi, og anlægget vil kunne forsyne hele området med
fjernvarme.
- Varmen bliver ikke bare billigere for borgerne på Nordals,
den er også væsentlig bedre for miljøet, fremhæver Jens
Nansen Paulsen, Projektleder, Nordals Fjernvarme.
- I modsætning til fossile brændsler som kul, olie og naturgas, der vejer tungt i CO2-regnskabet, er biomassebaseret
fjernvarme nemlig CO2-neutralt, siger han.

Fakta om fjernvarmeværket på Nordals

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

Flere oplysninger på 40 82 30 00 • jh@jh-dyk.dk • www.jh-dyk.dk
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Fjernvarmeværket har kapacitet til at opvarme cirka 2.500
husstande.
Fjernvarmeværket kan køre uden bemanding i op til 72
timer og bliver fjernovervåget i weekenden og om aftenen.
Der er brandsikre zoner mange steder på værket, så man
hurtigt kan lukke af, hvis der skulle opstå brand.
Værket har en aftale med Danfoss om at kunne anvende
deres gasfyrede 18 MW kedel som spids- og reservelast
og der er ligeledes aftale om at kunne udveksle (+/-) 6 MW
varme med Danfoss.
- De vil gerne aftage varme fra os, når vi har ledig kapacitet
i varmesæsonens yderperioder (vi har dog ingen forsyningspligt), mens vi kan aftage overskudsvarme ifm. proceskøling (varmepumpebaseret) fra dem i sommerhalvåret
(maks. 1 MW), siger Jens til Kraftvarmenyt.
Dertil kommer overskudsvarme fra deres nye datacenter,
også på ca. 1 MW, som man dog pt. ingen aftale har om
at kunne aftage endnu.
Det samlede fjernvarmepotentiale (fase 1+2) ligger på ca.
3.600 forbrugere, med et samlet forventet varmeaftag på
ca. 65.000 MWh/år.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør

Torsdag den 17. september kunne udstillerne på de dertil indrettede Træfpunkter byde velkommen til deltagerne på årets Kraftvarmedag.
Selvom landet stadig er ramt af Corona havde bestyrelsen for Foreningen
Danske Kraftvarmeværker valgt at
gennemføre dagen, således medlemmerne fik lejlighed til at deltage i den
årlige generalforsamling og ved samme lejlighed få sagt pænt farvel til
Foreningens mangeårige direktør Erik
Nørregaard Hansen og velkommen til
den nye direktør Niels Larsen.
Formand for Foreningen Tage Meltofte
kunne i sin beretning byde velkommen
og konstatere et flot fremmøde trods
de mange udfordringer med afholdelsen af generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning

Den 27. juni 2019 fik Danmark en
socialdemokratisk mindretalsregering
støttet parlamentarisk af Radikale
Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten.
Valget blev efterfølgende betegnet
som et klimavalg med en meget ambitiøs målsætning om at reduceret-C02
udledningen med 70 procent i 2030.
Efterfølgende blev valgløfterne understøttet af en bred aftale om en bindende klimalov i december måned.
Sideløbende blev der nedsat 13 klimapartnerskaber der skulle komme med
deres bud på hvordan Danmark kom i
mål med reduktionen.
Anbefalingerne blev afleveret lige
inden landet blev lukket ned på grund
af Coronavirus og anbefalingerne blev
i den grad overhalet af den akutte
situation som Danmark blev kastet ud
i den 11. marts 2020.

Lige før sommerferien den 22. juni i år
blev der så vedtaget en bred klimaaftale med hovedmålet at sikre en
drivhusgasreduktion på 3,4 mio. ton
C02 frem mod 2030.
Aftalen fastholder de ambitiøse takter
med en udbygning af grøn energi og
en markant satsning på fremtidens
grønne teknologier, såsom CO2fangst og Power-to-X.
Samtidig blev der afsat midler til en
målrettet energieffektiviseringsindsats,
særligt i industrien, så forbruget af
fossile brændsler her reduceres og
hvor det er muligt, omstilles til grøn
produktion.
Ligeledes betyder det, at danskernes
opvarmning skal være grøn, og at de
fossile brændstoffer som naturgas og
olie skal være dyrere og udfases med
tiden.
Aftalen har stort fokus på, de grønne
alternativer såsom fjernvarme og
elektrisk drevne varmepumper skal
fortrænge den fossile opvarmning.
Foreningen følger lovarbejdet tæt, og
har senest givet høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilskud til individuelle
varmepumper ved skrotning af olie og
gasfyr.
Tilskudsordning til skrotning af gasog oliefyr i fjernvarmeområder forventer vi at give høringssvar på her
senere på året.

Overskudsvarme

I marts 2019 blev der indgået en ny
aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme fra industrien i fjernvarmesystemer.
Når man så aftalen efter i sømmene
havde den efter vores opfattelse den
stik modsatte effekt, og med den nye

klimaaftale er der allerede lagt op til en
væsentlig opblødning, hvor man lemper elvarmeafgiften til EUs minimumssatser hvorved afgiften på el-baseret
overskudsvarme nærmest bortfalder.
Ligeledes blev man enige om at
lempe certificeringskravet hvor overskudsvarmen produceres på fossil
energi og forhåbentlig vil diskussionen
om ”sand og falsk” overskudsvarme
forstumme under de nærtstående
politiske forhandlinger om fremme af
overskudsvarme.

Ny regulering og benchmark

2019 var også året hvor vi fik en ny
Klima-, Energi- og Forsyningsminister
nemlig Dan Jørgensen.
Det var med stor glæde, at vi hurtigt erfarede at Ministeren lagde klar
afstand til McKinsey-rapporten og
hermed troede vi at de bebudede
ønsker om benchmarking, POLKA-katalog, indtægtsrammer og effektiviseringskrav var lagt på hylden en gang
for alle.
Så godt gik det desværre ikke, da
Ministeren sidst på året, bad Forsyningstilsynet om en afrapportering af
effektiviseringspotentialet i fjernvarmesektoren.
Rapporten kom i slutningen af april
og bygger desværre videre på det
mangelfulde afsæt fra McKinsey og
bruges desværre som et af hovedargumenterne i at fastholde en fremtidig
indtægtsramme- og benchmark regulering af fjernvarmesektoren.
Det er trist, at formuleringer i rapporten af den 24. april 2020, som ”mindre
effektive selskaber og en uhensigtsmæssig organisering på bekostning
af høje varmepriser for varmeforbruOKTOBER

2020
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 Her ses den valgte bestyrelse for Foreningen Danske Kraftvarmeværker med afgående og tiltrædende direktør.
Bagerst fra venstre: Steen Juul Thomsen (næstformand), Niels Larsen (ny direktør), Martin Brander, Jens Peter Lunden.
Forrest fra venstre: Poul Erik Madsen (udtræder), Ellegaard Larsen (kasserer), Tage Meltofte (formand), Erik Nørregaard
Hansen (afgående direktør).
gerne” 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 mod 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 selskaberne 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 samtidig løber løbsk.

Alsidig medlemsskare

Foreningen ser et stort potentiale i
vores medlemmers alsidighed og
dermed muligheder for at kunne gøre
en forskel inden for energisektoren,
og mange af vores medlemsvirksomheder vil i fremtiden kunne opnå en
markant rolle i et sammenhængende
energisystem hvor de kan medvirke
til afbalancering af et mere og mere
16
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fluktuerende el- og energimarked som
både producent og forbruger.

Næstved Fjernvarme

Lige efter sommerferien i 2019 fik foreningen en henvendelse fra Næstved
Fjernvarme, som var meget frustrerede over EVIDA, der i længere tid
havde blokeret for deres planer om
at konvertere fra naturgas og olie til
grøn og miljørigtig fjernvarme. Foreningen gik ind i sagen og efter flere
møder, meddelte EVIDA i efteråret, at
de accepterede Energiklagenævnets
afgørelse og der er nu stor travlhed
med konvertering af naturgas til fjernvarme i Næstved.
En yderligere konkret udløber af
møderækken er desuden, at man på
EVIDAs hjemmeside har tydeliggjort
hvilke forudsætninger de mener der
skal anvendes ved projektforslag.

Gode samarbejdspartnere

Foreningen har et godt samarbejde
med Dansk Fjernvarme om en række
aktiviteter.
Ud over fællesskabet omkring Dansk
Kraftvarme Kapacitet har vi koordineret høringssvar på ny lovgivning f.eks.
om overskudsvarme.
Derudover har vi igen i år afstemt
holdninger, når der har været møder
med f.eks. Forsyningstilsynet.
Dansk Gartneri har altid været og vil
fortsat være en central samarbejdspartner, især omkring industriel kraftvarme og de øvrige energimæssige
udfordringer gartnerne står over for.
Biogas Danmark er ligeledes en af
vores gode samarbejdspartnere hvor
der løbende udveksles vinkler og
synspunkter til fælles gavn i det politiske arbejde på biogasområdet.

Bestyrelsesseminar
- vedtægtsændringer

Som opfølgning på generalforsamlingen sidste år afholdt bestyrelsen den
1. maj 2019 et strategiseminar.
Hovedtemaet for seminaret var, hvordan Foreningen fortsat kan levere en
unik værdi for vores brede medlemsskare inden for industrivirksomheder,
gartnerier, de mindre kraftvarmeværker, de større fjernvarmeværker og de
el-producerende biogasanlæg.
Foreningen ses af mange som ”den
lille forening med den store indflydelse”, der ofte skaber den gode kontakt
mellem organisationer, virksomheder
og politikere.
På seminaret skulle bestyrelsen
forholde sig til Foreningens styrker/
svagheder og ikke mindst muligheder/
trusler, og således se kritisk på hvilke
punkter, Foreningen skal fokusere på
i fremtiden.
Bestyrelsen var enige om vigtigheden
i, at alle medlemmer favnes og ser
Foreningen som værdiskabende.
Bestyrelsen fulgte op på strategiseminaret i juni måned med en gennemgang af forretningsområder og
forslag til mulige vedtægtsændringer,
samt ikke mindst, en generel drøftelse
af fremtiden for kraftvarmesektoren
hvor økonomien for mange værker er
blevet udfordret med grundbeløbets
bortfald.
Omvendt ses varmesektoren som en
af nøglerne til den grønne omstilling
gennem sektorkobling, det gælder
derfor om at få dette bidrag til fleksibilitet kapitaliseret.
Bestyrelsen har derfor valgt at fremlægge forslag til nyt navn (Foreningen
Decentral Energi) og vedtægtsændringer der vil give Foreningen større

 Fra tidligere Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars
Chr. Lilleholt var der store roser til Erik Nørregaard Hansen
for de mange års tætte og gode samarbejde på vegne af
Hans Chr. Schmidt, Kristian Pihl Lorentzen og ham selv
muligheder for en bredere varetagelse
af nuværende og kommende medlemmers interesser i et mere og mere
fluktuerende energisystem, hvor
fleksibiliteten mellem at være energiforbrugende og energiproducerende,
vil være i højsædet.
Det er bestyrelsens opfattelse og forhåbning, at tiltaget vil kunne tiltrække
endnu flere medlemmer til Foreningen, og jeg kan fortælle, at vi i 2019
og 2020 har været i drøftelser med
Foreningen for Slutbrugere af Energi
(FSE) og her drøftet mulighederne for,
at deres medlemmer kan optages i
Foreningen, hvis generalforsamlingen
godkender de foreslåede vedtægtsændringer.
Industrien og især de energi-tunge
virksomheder bidrager væsentligt
til det danske velfærdssamfund, og
det er vigtigt, at disse virksomheder også i fremtiden har et talerør til
politikere og relevante myndigheder,
når der skal argumenteres om fortsat
gode og stabile rammevilkår, der ikke
skader konkurrenceevnen. Samfundet står overfor store investeringer i

 Den nye direktør Niels Larsen sagde også tak for
fremmødet og fortalte forsamlingen, at det er en tung arv
at løfte efter Erik Nørregaard Hansen, men at han er klar
til at yde den krævede indsats.

infrastruktur, når intentionerne i den
grønne omstilling skal realiseres i
fremtiden og Foreningen vil i denne
proces sikre, at vores nuværende og
kommende medlemmer i industrien
bliver hørt, når der inden længe for alvor skal ændres på tarifstrukturen ved
leverancer af elektricitet og naturgas
mv.
Mange virksomheder ligger i dag i
umiddelbar nærhed af lokale fjernvarmeselskabers fjernvarmenet, der kan
aftage overskudsvarmen fra virksomheden i stedet for at sende den ud til
gråspurvene. En udnyttelse af denne
overskudsenergi i de lokale net kan
gøre, at det ikke i samme grad vil
være nødvendigt med kraftige investeringer i elektrificering for at opnå
70 procent målsætningen.

Nyt fra egne rækker

Efter 5 år i bestyrelsen udtræder Poul
Erik Madsen, der har repræsenteret
Arla Food, af bestyrelsen ved denne
generalforsamling.
Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke Poul Erik Madsen for

sit store engagement og viden på
energiområdet og tak for dine altid
gode bidrag til bestyrelsesarbejdet
gennem årene.
Vores mangeårige direktør Erik Nørregaard Hansen meddelte i efteråret
2019, at han ønskede at gå på pension i 2020. Bestyrelsen indledte derfor
en rekrutteringsproces efter en ny direktør og fik mange gode kandidater
i spil til stillingen. Bestyrelsen valgte i
foråret at ansætte vores nye direktør
Niels Larsen der tiltrådte i stillingen
den 1. september 2020.
Bestyrelsens sammensætning vurderes passende og afspejler vores
medlemsvirksomheder med 2 medlemmer for fjernvarmeværkerne, 2
medlemmer for industrien, 1 medlem
for gartneri og 1 medlem for biogasselskaberne.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør

Nyt energyPRO kursus d. 16-19. november - online !
På kurset lærer du bl.a. at modellere forskellige energianlæg, opstille driftsbudgetter samt at udføre detaljerede tekniske/økonomiske
analyser. Herudover lærer du at opstille og sammenligne forskellige
scenarier med COMPARE modulet.
Kurset foregår online via TEAMS og og varer fra kl. 9:00-13:00 alle
dage. Du modtager en energyPRO licens inden kurset - kontakt os for
fuldt kursusprogram og yderligere information 9635 4444 /
emd@emd.dk.
Niels Jernes Vej 10 I 9220 Aalborg Ø I Danmark
tel: +45 9635 4444 I email: emd@emd.dk
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KRAFTVARME DAG

Erik Nørregaard Hansen
går på pension
Foreningen Danske Kraftvarmeværkers
mangeårige direktør takker af
En respekteret person indenfor politisk interessevaretagelse har valgt at træde tilbage for at nyde sit otium.
Erik Nørregaard Hansen har i 24 år arbejdet med opbygningen og interessevaretagelsen for medlemmerne i
Foreningen Danske Kraftvarmeværker og har via sit store
politiske netværk bidraget til Foreningens udvikling – den
lille forening med den store indflydelse.
Erik Nørregaard Hansen har altid formået, til trods for at
Foreningen aldrig har været mere end to personer i sekretariatet, at positionere Foreningen som en værdig samarbejdspartner og her skabt nære bånd til Danske Gartnerier, Biogas Danmark og Dansk Fjernvarme.
Medlemmerne kender Erik Nørregaard Hansen som med
sin tillidsvækkende, rolige og resultatorienterede facon altid
har formået at tale alle medlemmers sag. I Ministerierne og
på Christiansborg har han bygget bro på det energipolitiske felt inden for industrien, gartnerierne, biogasproducen-

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 materiale 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...!

AALBORG KLOAK SERVICE ApS
Ferslevvej 45 · 9230 Svenstrup · Tlf. 98 38 26 00
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Afgående direktør for Foreningen Danske Kraftvarmeværker.
Erik Nørregaard Hansen takkede medlemmer, bestyrelse,
medarbejdere og samarbejdspartnere for et virkelig godt
samarbejde gennem de mange år

ter samt de mindre og større decentrale kraftvarmværker
i Danmark. Som flere politikere har udtalt ”når Erik har
fremlagt en sag, så ved vi, den holder vand og har været
belyst fra alle tænkelige sider”.
Erik Nørregaard Hansen har med sit afsæt i godt købmandskab og næse for at lave en god forretning gennem
årene dygtigt ledet Foreningens datterselskaber og her
skabt solide indtægter til glæde for medlemmerne i Foreningen.
Foreningens medlemmer og andre energipolitiske interesserede har de sidste 19 år kunnet deltage i ”Energipolitisk
Åbningsdebat” på Christiansborg. En konference med altid
gode, relevante og energipolitiske drøftelser og med rig
mulighed for at dyrke det politiske netværk.
Erik Nørregaard Hansen har gennem årene stået i spidsen
for en forening som via sin brede medlemsskare, netværk
og politiske samarbejde nu står velrustet til de kommende
år med stor fokus på klimamål, omstilling og lokale samarbejder på tværs af sektorer.
De mange talere takkede ved afskedsreceptionen Erik
Nørregaard Hansen for hans virke og samarbejde og håbede, at han ville få et godt otium med familien og mere tid
i sommerhuset.
Erik Nørregaard Hansen sluttede selv sin afskedstale af
med at få Hans Chr. Schmidt til at spille og synge ”I did it
My Way”, og dermed blev der sat et flot og sigende punktum for Erik Nørregaard Hansens arbejde for Foreningen
Danske Kraftvarmværker.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør

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 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

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

Energi Fyn ann Fjernvarmen landsmøde 210x297mm.indd 1
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Biomassen
skal være
bæredygtig

Det er en svær balance, at sikre
forsyningssikkerhed samtidig med at
man kræver bæredygtighed, når der
skal omstilles til grøn og bæredygtig
energiforsyning

Regeringen bakkes op

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative,
Liberal Alliance og Alternativet har indgået aftale om lovkrav
til den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark
Det skal blandt andet give større
sikkerhed for, at den biomasse der
bruges er så bæredygtig og klimavenlig som muligt.
Brug af biomasse har medvirket til
at udfase kul med bred opbakning

FAKTA
Biomasse står for hovedparten af
den vedvarende energi, som bruges
i Danmark og har i høj grad erstattet
brugen af kul i el- og varmesektoren.
Godt halvdelen af den træbiomasse
der anvendes er importeret.
Ca. 2/3 anvendes til el og fjernvarme
og ca. 1/3 til individuel opvarmning.
Ifølge internationale regler medregnes CO2-udledningerne i det land,
hvor biomassen er høstet.
Der er lande, der ikke har forpligtende reduktionsmål eller ikke medregner skovbrug i deres CO2-regnskab,
hvilket skaber risiko for, at dansk
forbrug af biomasse fører til globale
CO2-udledninger, der ikke bogføres.
Siden 2014 har der eksisteret en frivillig brancheaftale om bæredygtig
biomasse, der omfatter værker over
20 MW.
Et EU-direktiv for vedvarende energi, som skal implementeres i dansk
lov, indeholder bl.a. krav til bæredygtigheden af biomassebrændsler
fra skovbrug.
Aftalen har på flere punkter højere
krav til bæredygtighed end både
brancheaftalen og EU-direktivet.
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i Folketinget. Det har bidraget til at
reducere Danmarks CO2-udledninger.
For nuværende er der ikke tilstrækkelige alternativer til at forbruget kan
reduceres markant på kort sigt.
Der er imidlertid stor forskel på forskellige typer biomasses CO2-aftryk.
Som hovedregel bidrager biomasse til
at reducere udledninger, når det kommer fra restprodukter fra skovbrug.
Anvendes der hele stammer fra træer,
der ikke genplantes, forsvinder den
positive klimaeffekt. Derfor er et flertal
nu enige om at stille lovkrav til brugen
af biomasse i Danmark.
- Aftalen leverer på et løfte Regeringen gav allerede da vi trådte til:
biomassen der bruges i Danmark
skal være bæredygtig. Og jeg vil
gerne takke partierne for et rigtig godt
samarbejde. Alle har været villige til at
bøje sig mod hinanden, så vi nu har
en aftale, der skal medvirke til, at den
biomasse, der anvendes, er så bæredygtig som overhovedet mulig. På sigt
skal vi bruge langt mindre biomasse.
Men i mange tilfælde er vi endnu ikke
der, hvor vi har andre alternativer til
kul, som jo skal udfases så hurtigt
som muligt, siger Klima-, Energi- og
Forsyningsminister Dan Jørgensen.
Lovkravene betyder bl.a., at biomassen skal komme fra lovligt fældede
træer, og at fældede træer skal genplantes. Fremover må der ikke bruges
biomasse fra lande, hvis skove er i
tilbagegang, medmindre det kommer

vurdere, om kravene skal gælde flere
aktører.
Med Klimaaftalen af 22. juni 2020,
blev partierne desuden enige om, at
der skal udarbejdes en analyse af mulige tiltag og konsekvenser af på sigt
at begrænse forbruget af træbiomasse til el- og varmeproduktion, herunder effekter på forsyningssikkerheden
og omkostninger for forbrugerne. Regeringen vil på baggrund af analysen
komme med et oplæg til drøftelse.

fra bæredygtigt forvaltede skove, eller
der er tale om restprodukter.
På den måde bevares det CO2-lager,
der findes i træerne. Naturområder
skal beskyttes, og der skal tages
hensyn til biodiversiteten. Der stilles
krav om, at udledningerne i produktionskæden holdes på et lavt niveau,
og kravene til dokumentation for
biomassens bæredygtighed styrkes.
Overtrædelse af reglerne vil medføre
sanktioner.
- Vi står midt i en krise for både
klima og biodiversitet. Afskovning og
overudnyttelse af skove og natur giver
både mere global opvarmning og
ødelægger store naturværdier. Derfor
er det afgørende, at vi nu stiller øgede
krav til bæredygtigheden af det træ,
der bliver brugt i Danmark. Vi skal
være med til at gå foran, også når det
handler om at bruge træbiomasse
bæredygtigt, siger miljøminister Lea
Wermelin.
Lovkravene erstatter og går på nogle
punkter længere end den frivillige
brancheaftale, der indtil nu har reguleret området. Kravene er desuden en
skærpelse i forhold til de kommende
EU-krav til biomasse.
Partierne har lagt vægt på, at forslaget er ambitiøst bl.a. når det gælder klimabæredygtighed. Kravene
er samtidig formuleret fleksibelt af
hensyn til forsyningssikkerheden og
forbrugernes varmepriser. Ordningen
evalueres i 2023 med henblik på at

- Biomasse vil blive brugt i en overgangsperiode, mens brugen af kullet
udfases. Derfor er Venstre tilfredse
med, at vi med denne aftale nu skaber
ro for branchen, og samtidig får stillet
en række krav om, at den biomasse
vi bruger, rent faktisk er bæredygtig, siger Tommy Ahlers, Venstre og
bakkes op af Morten Messerschmidt,
Dansk Folkeparti, der fastslår, at det
er afgørende for, at vores el og varme
ikke bliver lavet på kul importeret fra
de lande, vi ikke skal gøre os afhængige af.
Radikale Venstre er særligt tilfredse

med, at vi har fået omfattet flere el- og
varmeanlæg af bæredygtighedskravene. For de mener, at bæredygtighedskrav skal gælde for alle.
Selvom det er positivt med bæredygtighedskriterier, arbejder Radikale
Venstre fortsat for at begrænse - og
på sigt udfase - brugen af biomasse
i Danmark, og ser frem til den første
delrapportering på analysen af konsekvenserne ved at begrænse forbruget
af træbiomasse til energi.
Enhedslisten med Søren Egge Rasmussen i spidsen er enige med de
øvrige om, at importeret biomasse er
et overgangsbrændsel, som også påpeger, at geotermi og varmepumper
skal erstatte den importerede biomasse i vores energiforbrug.
SF stillede allerede i foråret beslutningsforslag om lovpligtige bæredygtighedskrav lige fra træpillefyr hjemme
hos danskerne til træbiomasse, til
biomasse der brændes af på de store
værker.
-Vi er nu kommet et stykke vej med en
aftale, der er bedre end den frivillige
brancheaftale og bedre end EUs krav
på området, men det er vigtigt fortsat
at holde et stort fokus på at reduce-

re importen, siger Josephine Fock,
Alternativet.
Den kommende lovgivning vil bl.a.
indeholde følgende krav:
• Træerne skal være lovligt fældet
• Fældede træer skal genplantes
• Naturområder skal beskyttes, og der
skal tages hensyn til biodiversiteten
• Skovenes kulstoflagre og kulstofdræn må ikke gå tilbage på kortere
og mellemlang sigt
• Udledningerne i produktionskæden
skal holdes på et lavt niveau
• Dokumentation og verifikation skal
sørge for, at kravene bliver overholdt.
Partierne er desuden enige om, at
bæredygtighedskriterierne følges op
af en analyse i 2023, der overordnet
skal vurdere bæredygtigheden af
energisektorens forbrug af biomasse
og evaluere kravene.
Læs hele den opfølgende aftale ifm.
Klimaftale for energi og industri mv
her: www.kefm.dk
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør

Få fremtidens nyeste

fjernvarmeteknologier
samt driftsoptimering og vedligeholdelse
af dit fjernvarmeanlæg

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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Accelereret grøn omstilling kræver nye kompetencer
Den grønne omstilling
af kraftvarmesektoren
kræver nye efter- og
videreuddannelser til
branchens medarbejdere, som skal omsætte
de politiske målsætninger til konkrete
løsninger
Den nye regerings accelererede mål
for CO2-reduktion – 70 procents
reduktion i 2030 i forhold til 1990 – vil
kræve, at den grønne omstilling kommer op i gear.
Men politikerne indrømmer samtidig,
at det mere ambitiøse 2030-mål for
CO2-reduktion er afhængig af løsninger, man ikke kender i dag.
Med andre ord skal der ske en ikke
ubetydelig innovation i energibranchen for at nå de nye mål. Politikerne
bliver afhængige af en energisektor
som vigtige samarbejdspartnere, der
kommer med ekspertise og praktiske
erfaringer.
Varmesektoren bliver således en af
de partnere, som skal hjælpe til med
at realisere de politiske mål. Men er
branchens medarbejdere klar til den
opgave?
- Vi oplever et stort behov og ønske
blandt de studerende på vores efterog videreuddannelser, herunder
diplomuddannelsen i vedligehold, for
at blive ajourført med den nyeste viden, når det gælder omstillingen til en
bæredygtig og på sigt fossilfri energiforsyning, siger Lars Jenry Petersen,
lektor ved Videncenter for Drift og
Vedligehold på Fredericia Maskinmesterskole.
Videncenteret har stor succes med
diplomuddannelsen i vedligehold.
Aktuelt er cirka 100 studerende i
gang med uddannelsen. Alene i 2020
er 30 nye studerende optaget, men
22
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trods succesen skal uddannelsen
hele tiden udvikle sig, og det er to nye
uddannelsesmoduler eksempler på.

To nye moduler som valgfag

De to nye uddannelsesmoduler er
”Energi og Forsyning” og ”Vedligeholdsøkonomi” – som begge er udformet efter ønsker fra skolens kursister.
- Vi skal løbende tilpasse vores
uddannelser, så de svarer til behovet
hos industrien, herunder fjernvarmebranchen, hvorfra vi har flere kursister
og studerende. Med den nye accelererede dagsorden hos Regeringen
og målsætningen om en CO2-neutral
fjernvarmesektor i senest 2030 set i
kombination med FNs 17 verdensmål
og Paris-aftalen, er der et behov for at
opgradere kompetencerne hos blandt
andre fjernvarmens medarbejdere,
siger Lars Jenry Petersen.

“Regeringens nye
accelererede mål for
CO2-reduktioner øger
kompetencekravene til
fjernvarmebranchens
medarbejdere”
Lars Jenry Petersen, lektor ved Videncenter
for Drift og Vedligehold ved Fredericia
Maskinmesterskole
Modulet ”Energi og forsyning” er
henvendt til medarbejdere, som deltager enten praktisk eller med ledelsesansvar i konverteringen fra fossile
brændsler til vedvarende energikilder.
- Modulet indeholder flere niveauer
af den grønne omstilling – fra det
politiske niveau til et praktisk og
teknisk niveau, som skal give branchens medarbejdere et overblik over
hele den grønne værdikæde. Hvilke
krav og muligheder vil de blive mødt
af fremover - både politisk, teknisk

To nye uddannelsesmoduler
på Videncenter for Drift og
Vedligehold:
ENERGI OG FORSYNING
Konvertering og energikilder,
herunder:
• Biomasse - flis/træpiller
• Affald
• Solenergi - el og varme
• Biogas
Energilagring, herunder:
• Masselager
• Batterier
• Varmelager ifbm. vindmøller
Distribution – Forsyningsnet,
herunder:
• Fjernvarme
• Naturgas
• El

og regulatorisk. Forhåbentlig kan de
ambitiøse danske målsætninger også
omsættes i eksport af blandt andet
fjernvarmeløsninger, som kan bidrage til andre landes grønne omstilling,
siger Lars Jenry Petersen.

Vedligehold og investeringer

Det andet nye modul ”Vedligeholdsøkonomi” henvender sig til vedligeholdschefer og medarbejdere med
ansvar for vedligehold, herunder vedligeholdsbudgetter, og investeringer i
nye anlæg. Den grønne omstilling øger
behovet for at investere i de rigtige nye
løsninger som afløser for de fossile
brændsler.
- Opgaven fremover er ikke mere af
det samme, men helt nye løsninger,
uanset om det er sol, biogas, bio-

masse, varmepumper eller noget helt
femte. Her skal man kunne opstille
budgetter og livstidsanalyser, når det
gælder investeringer og vedligeholdsplanlægning. Hvordan laver man gode
investeringsansøgninger eller business
cases, som skal fremlægges for økonomichefen og måske på direktionsgangen, siger Lars Jenry Petersen.
Hvis man sidder i et job med ansvar
for et fjernvarmeværks fremtidige investeringer, er det oplagt at få opgraderet sine kompetencer, når det gælder
økonomi og muligheden for at lave
konsekvensanalyser ved forskellige
investeringsscenarier.
- Konkret kan opgaven være: Skal
man levetidsforlænge eksisterende
anlæg eller investere i helt nyt. Fjern-

varmeværker har jo fremadrettet en
dobbelt bundet opgave: De skal levere
den billigst mulig fjernvarme, men den
skal samtidig være grøn. Her vil vi
gerne hjælpe dem på vej til et bedre,
mere sikkert beslutningsgrundlag, når
de skal investere, fastslår Lars Jenry
Petersen.
De to moduler tilbydes som valgfag
under diplomuddannelsen i vedligehold, men kan også tages som selvstændige uddannelsesforløb.

 Lars Jenry Petersen
lektor ved Videncenter
for Drift og Vedligehold
på Fredericia
Maskinmesterskole

Fremtidens energiforsyning,
herunder:
• Infrastruktur og samfund
Teknologier, herunder:
• Varmepumper, herunder mulighederne for at udnytte spildvarme.
• Biogas på naturgasnet - biler
mv.
• Brint?

Få effektiv og grøn varme
med varmepumper

Ledelse og omgivelser
• ISO 50001, brug af denne til drift
og optimering af energiforbruget
• SDG – De 17 verdensmål, målet
til bæredygtig energi.
• 10 ECTS

Læs m
verdo ere på
varm .com/
epum
per

Holdstart: februar 2021

VEDLIGEHOLDSØKONOMI
• Vedligeholdsbudgetter
• Konsekvensberegninger af investeringer
• Livstidsbetragtninger inden for
økonomi
• Den gode investeringsansøgning / business case
• 5 ECTS
Holdstart: april 2021

verdo.com
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Øget digitalisering
er vejen frem
Digitalisering er vejen frem og giver nye muligheder for dataopsamling og nyt
beregningsgrundlag til gavn for driften og ikke mindst kunderne
Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab
på Nordsjælland med 535 husstande
bruger nye datakilder og ændrede
beregningsgrundlag for fremløbstemperatur.

Konstant varmepris 2015-2025

En ventilbrønd på Hovedgaden i
landsbyen Viskinge nær Kalundborg
gemmer på et smart, billig og lokalt
udviklet IoT-setup, som er med til at
spare penge for Svebølle-Viskinge
Fjernvarmeselskab a.m.b.a.
Tryk og temperatur målinger opsamlet
hvert 5. minut og sendt via LoRaWAN-nettet til selskabet ENFOR, giver
mulighed for at man kan få bearbejdet
data tilbage til optimal styring af fremløbstemperaturen.
Samtidig anvender fjernvarmeselskabet visualisering af forbrugerdata fra
de fjernaflæste målere til rådgivning
af forbrugeren og hjælp til justering af
deres fjernvarmeunit.
Brugen af nye datakilder viser, at
selv mindre fjernvarmeselskaber kan
have stor gavn af digitalisering, mener
Svend Müller, bestyrelsesformand i
Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab
med 535 husstande:
- Den store gevinst ved digitalisering
og visualisering er, at vi kan holde
varmeprisen konstant i perioden 2015
til 2025. Herefter falder varmeprisen
med ca. 40 procent grundet udløb af
terminsbetalinger, men også løbende
med fuld fokus på driften af produktionsapparatet og med installationen
hos forbrugerne, siger bestyrelsesformanden.
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Øget digitalisering er en vigtig brik i
fremtidens bæredygtige forsyningsløsninger. Casen fra Svebølle-Viskinge
Fjernvarmeselskab blev fremlagt under en masterclass om IoT og digitalisering i fjernvarmen arrangeret af projekterne Intelligent Dataanvendelse i
Smart Cities (IDASC), Energi på Tværs
og Fælles Regional Energiomstilling
hos Gate 21 den 5. marts 2020.

Lavere fremløbstemperatur
giver bedre økonomi og lavere
CO2 aftryk

Det er en kendt sag, at fjernvarmeselskaber skruer lidt ekstra op for fremløbstemperaturen for at være sikker
på, at forbrugerne kan holde varmen.
Men det er spild af varme og dermed
penge, hvis det ikke er nødvendigt.
Lavere fremløbstemperatur sænker
også varmespildet i rørene, så det
er godt for den grønne omstilling at
optimere temperaturen.
Tidligere havde Svebølle-Viskinge
Fjernvarmeselskab en fremløbstemperatur på 80,9 grader.
Men ved hjælp af digitalisering med
bearbejdede data, har man sænket
temperaturen til 68,1 grader svarende
til 450 MWh, og returtemperaturen
holdes under 40 grader.
Målet er at man om sommeren skal
ned på minimum 60 grader i hovedledningerne.
Fjernvarmeselskabet er et af de første
fjernvarmeselskaber i Danmark, der
laver måling i vejbrønden på en simpel
og omkostningsbillig måde.
Da ledningsnettet blev etableret i

1992, blev der sat godt 20 vejbrønde
ind på den 12 km lange hovedledning.
I to af de vejbrønde har man monteret
simple, innovative temperaturfølere og
trykmålere, hvor set up er udviklet af
Svend Müller i tæt samarbejde med
andel (tidligere SEAS-NVE).
Hvert sæt af udstyret består af
en PT100-temperaturføler eller en
tryktransmitter 0-10 bar som med en
radiosender, kan transportere signaler
fra følerne op til en LoraWAN-antenne. Udstyret forsynes med strøm fra
et motorcykelbatteri som står under
dækslet og holder i cirka seks år.
Samlet koster hver sæt cirka 6.000
kroner.

Vejrprognose, lastprognose og
temperaturstyring

Data fra vejbrønden bruges til temperaturoptimering til sænkning af
fremløbstemperaturen.
Dette gøres i samarbejde med ENFOR.
ENFORs løsning anvender lokale
vejrprognoser (forecast) til at forudsige
varmebehovet (lastprognose) og ved
hjælp af data fra vejbrønden i Viskinge, der fortæller om de virkelige forhold i fjernvarmenettet længst væk fra
fjernvarmecentralen, foreslår systemet
en optimeret fremløbstemperatur, der
sikrer nok varme, men ikke for meget
varme.
Svebølle-Viskinge Fjernvarme har
indsat en bundgrænse for, hvor lav
fremløbstemperaturen må være, når
man skal dække varmebehovet hos
forbrugerne. ENFOR kan så operere

Viskinge viser et af de sæt, som man bruger til dataopsamling. Brønden er valgt, fordi den ligger længst væk fra centralen, så
temperaturen er 1,5 grad lavere på grund af varmetabet undervejs.
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dynamisk og styre i feltet over den
minimumstemperatur, så man får en
optimal fremløbstemperatur 24 timer i
døgnet.

Fremtidens IoT-løsninger
integrerer mange datakilder

DTU og ENFOR samarbejder om
udviklingen af metoderne med blandt
andre DTU.
ENFOR mener, at fremtiden går imod
IoT-løsninger, hvor man stille og rolig
gennem pilotprojekter integrerer data
på tværs af produktion, distribution og
boligmasse, så systemer spille bedre
sammen. Den udvikling vil foregå over
de næste 10-15 år.
- Lige nu kan firmaet dog tydeligt
mærke forskel på fjernvarmeselskaber, fortæller CEO Mikkel Westenholz.
Nogle selskaber har stor lyst til at teste
digitale løsninger bl.a. i Svebølle.
I Svebølle arbejder men på at få flere
og flere data ind i det digitale Dashboard. Seneste bliver alle GIS data lagt
ind. Efterfølgende begynder man at
kigge på andre muligheder for optimering af drift og vedligehold, med et
samlet mål at optimere forbrugerøko-

nomien, men samtidig have fuld fokus
på personsikkerheden og driftssikkerheden.

Dashboard afslører
strømafbrud og tekniske fejl

Sideløbende med digital styring af
fremløbstemperaturen bruger Svebølle-Viskinge Fjernvarme data fra de
fjernaflæste Kamstrup-målere lokalt
hos forbrugerne.
Dataene bliver opsamlet én gang i
timen hvor de lægges på en lokal
server i Svebølle. I samarbejde med
ABB har man udviklet et dashboard,
hvor alle data vises på et gratis landkort. På kortet vises alle husstande
tilkoblet fjernvarmeselskabet, og man
kan zoome ind på kortet og klikke ind
på hver enkelt husstand og se forbrug
og detaljer omkring temperaturer, flow
m.m.
- Vi bruger data til at rådgive folk,
hvis f.eks. deres fjernvarmeanlæg er
indstillet forkert, så returtemperaturen
er for høj. Vi har også fundet 20-30
tekniske fejl på installationer, som så
er blevet repareret, fortæller Svend
Müller.
Men også reelle strømafbrydelser hos

START SIMPELT
Svend Müller har tre simple råd
til mindre fjernvarmeselskaber,
der gerne vil i gang med digitalisering og datadrevet drift:
• Skab et overblik
• Hold forbrugerfokus
• Fokus på returtemperatur
Udvid løbende med ting. Og giv
forbrugeren en endnu bedre
komfort, så kommer man langt

forbrugeren er spottet via dette gode
overblik.
På sigt er det planen at udvide denne
del af digitaliseringen ved at sætte
LoRaWAN-kort ind i elmåleren hos
andel, så man kan opsamle data fra
Kamstrup-målere hvert 5. minut ligesom fra vejbrønden.
 Tekst: Svend C. V. Müller
Formand for Svebølle-Viskinge
Fjernvarmeselskab

Støtte til varmepumper
Energistyrelsen har nu åbnet for to støttepuljer på i alt
280 millioner kroner til varmepumper
Det viser høringsudkast til nye bekendtgørelser for Skrotningsordningen og Bygningsordningen.
Det er to ordninger der skal yde
tilskud til energieffektiviseringstiltag
med særligt fokus på varmepumper.
Puljerne er blevet fremrykket tre måneder, da de oprindeligt først skulle
være åbnet 1. januar 2021.
Der er dog stadig tale om udkast på
vej i høring, og der kan derfor forekomme ændringer.
Ordningerne er et udløb af Klimaaftalen for energi og industri, der blev
indgået i juni af Regeringen og alle
partier på Christiansborg undtagen
Nye Borgerlige.

Tilskud gives til prækvalificerede virksomheder

Som nævnt andetsteds i dette blad
er aftalens centrale mekanisme til at
få de knap 500.000 danske hjem, der
i dag er fossilt opvarmede til at skifte
over til elbaseret opvarmning (tal fra
ens.dk).
Konkret uddeles midler fra Skrotningsordningen til prækvalificerede
virksomheder, der kan få op til 25.000
kroner i tilskud til indkøb af varme-

pumper, som de efterfølgende installerer hos kunder.
Virksomhederne kan dog maksimalt
opnå tilskud til 40 procent af de støtteberettigede omkostninger.
For slutkunderne bliver modellen en
abonnementsordning på ”fjernvarmelignende vilkår”. Leverandørerne af
varmepumperne påtager sig til gengæld ansvaret for installation og drift
af varmepumperne mod skrotning af
kundernes oliefyr.
Kunderne vil skulle betale et engangsbeløb for tilslutning, en fast månedlig
abonnementsafgift og en pris for
forbrugt varme.
Ordningen stammer oprindelig fra
energiforliget fra 2018, men i denne
opdaterede udgave er der kommet
flere penge til som følge af klimaaftalen.
Der er i år afsat 35 millioner kroner
til varmepumperne mod 20 millioner
kroner i det tidligere forlig. Ordningen
er åbnet for ansøgninger her den 1.
oktober.

Jordvarme får støtte

I den noget større og bredere Bygningsordning er der i 2020 afsat 245
millioner kroner.

I puljen kan boligejere direkte søge
tilskud fra staten til energirenoveringsprojekter.
Ansøgninger til denne pulje åbner 15.
oktober sendes konkret til Energistyrelsen.
Som noget nyt er 60 procent af puljens midler nu øremærket tiltag, der
indebærer konvertering fra olie-, gasog biokedler eller elvarme til luft-vand
varmepumper eller jordvarme.
Det gælder dog for begge ordninger,
at der kun gives tilskud til varmepumpeanlæg, der installeres i boliger
udenfor områder, der er besluttet
udlagt til fjernvarme.
Særligt støtte til etablering af jordvarmeløsninger er en nyhed i forhold
til klimaaftalen, hvor den alternative
opvarmningsform ikke stod nævnt
med et ord.
For Bygningsordningen gælder, at
projekter maksimalt kan få tilskud til
30 procent af den beregnede markedspris for de enkelte tiltag. Ifølge
organisationen Tekniq Arbejdsgiverne
er der fastsat maksimale beløb for
forskellige varmeløsninger, der lyder
på op mod 28.000 kroner for en
luft-vand varmepumper og maksimalt

ZEPPELIN DANMARK A/S
MOTORER, GENERATORER OG SERVICE,
SOM DU KAN REGNE MED.

www.zeppelin-cat.dk
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30.000 kroner til jordvarme. Der skal
indhentes tilsagn om tilskud, inden
arbejdet går i gang.
Foruden Bygningsordningen og
Skrotningsordningen oprettes også
en Erhvervsordning, som er målrettet
virksomheders konvertering væk fra
fossile brændsler, energieffektivisering
af ikke-elektrificerbare processer samt
effektivisering af intern transport med
f.eks gaffeltrucks og traktorer.

Flere milliarder på vej

Da der er tale om puljer på faste
beløb, er der ligeledes loft over, hvor
mange projekter, der kan få tilsagn i
år. I modsætning til tidligere udgaver
af ordningen, vil den nye Bygningsordning blive uddelt efter et først-til-mølleprincip.
Puljernes størrelse gælder dog kun for
i år.
Over de kommende ti år vil puljerne forventeligt vokse. I alt afsætter
klimaaftalen 3,8 milliarder kroner
over de næste ti år til tilskudspuljer til
udfasning af olie- og gasfyr, afkobling
fra naturgasnettet og til udrulning af
fjernvarme (kilde: ens.dk).
Det er endnu uvist, hvor stor effekt
Regeringens forventer af puljerne,
men hvis Regeringens eget udspil til
klimaaftalen er en rettesnor, forventes
en omstilling i omegnen af 20-40.000
oliefyr og 50-80.000 gasfyr frem til
2024.
I Danmark er der ifølge den seneste
opgørelse fra 2018 80.000 husstande
med oliefyr og 380.000 naturgasopvarmede hjem.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør

Høringssvar
til Energistyrelsen
Foreningen Decentral Energi har sendt flere høringssvar til Energistyrelsen
Den såkaldte
skrotningsordning

Til bekendtgørelsen om tilskud til
individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (Skrotningsordningen) finder Foreningen flere
udfordringer.
Vi finder det mest hensigtsmæssigt,
at ordningen er gældende for oliefyr
og gasfyr uden- for kollektiv forsyning
eller planlagt kollektiv forsyning.
Dog mener vi, at det er hensigtsmæssigt, at ordningen er gældende for
et nedlagt gasfyret fjernvarmeområde, hvor kommunalbestyrelsen har
besluttet at nedlægge det gasfyrede
fjernvarmeområde.
Tilskudsordningen er udvidet til at
gælde i kollektivforsynede naturgasområder, hvilket vi ikke finder hensigtsmæssigt, da kommunen først bør
tage stilling til om området, skal inddrages som fjernvarmeområde, inden
tilskudsordningen kan anvendes.

Vi savner, at tilskudsordningen støtter
op om kommunernes planer for grøn
omstilling og først er gældende for
områder, som kommunen har afskrevet som kollektive varmeforsyningsområder.

Tilskud til energibesparelser
og energieffektivisering

Foreningen har også afsendt høringssvar vedrørende bekendtgørelse om
tilskud til energibesparelser og energieffektivisering i erhvervsvirksomheder.
Vi finder det uheldigt, at man i forbindelse med revidering af bekendtgørelsen stadig bruger begrebet energibesparelser og energieffektivitet.
Vi finder, at det ville være mere
hensigtsmæssigt at bruge ordet eller
begrebet emissionsbesparelser.
Der er en stor fokus på udledningen
af emission fra erhvervsvirksomhederne, og dette kunne være en mulighed
for, at der sættes yderligere fokus på

emission fra erhvervsvirksomhederne.
Fordelen ved at bruge begrebet emissionsbesparelser er, at man får kompensation for den reelle virkning, der
er for miljøet, f.eks. hvis man mindsker
biogasanlæg udledningen af metan og
lattergas, som har store CO2-ækvivalenter. Samtidig er referencerne valide
omregningsfaktorer.
Anvendelsen og udbredelsen af
varmepumper som en vigtig varmekilde vil også kunne bidrage til emissionsbesparelser. Varmepumperne vil

Nu går det stærkt med ny lovgivning og regelimplementering. To ordninger der skal
yde tilskud til energieffektiviseringstiltag med særligt fokus på varmepumper, er i
høring og med ikrafttrædelse allerede fra oktober i år.

kunne levere emissionsbesparelser
ved at skifte fra emissionsbelastende
drivmidler til mere miljøvenlige drivmidler.
Vi foreslår derfor, at alle de steder,
hvor ordene energibesparelser og
energieffektivitet er nævnt i bekendt-

gørelsen, erstattes med ordet emissionsbesparelser.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør

Masterplan - En plan for hele din fjernvarmeforsyning
Udvidelsesplan

Renoveringsplan

Hydraulisk analyse

Produktionsanlæg

• Overblik over udvidelsespotentialet
• Selskabsøkonomiske
detailberegninger
• Brugerøkonomiske
sammenligninger
• Værktøj til konsekvensberegninger

• Langsigtet planlægning
• Årlige renoveringsomkostninger
• Stabile driftsomkostninger
• Dynamisk beregningsværktøj

• Beregningsklar
Termis-model
• Overblik over trykforhold
• Identifikation af
flaskehalse
• Forslag til optimering
af nettet

• Fremtidssikring af
kapaciteten
• Fremskrivning af
varmebehovet
• Simulering af fremtidige produktionsomkostninger

Udvidelsesplan

Hydraulisk
analyse

Renoveringsplan

Produktionsanlæg

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
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VALGFAG I ENERGI OG FORSYNING

Hjælp til grundbeløbsværker og deres varmekunder
Energistyrelsen har lanceret en ny rådgivningsindsats, som skal yde gratis
rådgivning til grundbeløbsværker og deres varmekunder
Rådgivningsindsatsen er en hjælpende hånd til grundbeløbsværkerne og
deres varmekunder. Rådgivningen
er værksspecifik og imødekommer
de udfordringer, det enkelte værk og
deres varmekunder står overfor.
Derfor yder rådgivningsindsatsen
rådgivning til:
• Optimering af bl.a. produktion og
transmission, distribution og administration med fokus på at opnå
konkurrencedygtige varmepriser og
afbøde konsekvenserne af grundbeløbets ophør.
• Værker, der ønsker en hel eller
delvis lukning af værket med fokus
på at sikre en kontrolleret lukningsproces.
• Varmekunder, der grundet en hel
eller delvis lukning af den kollektive
varmeforsyning skal understøttes i
valget af ny varmeforsyning.

Rådgivningen vil blive leveret af eksterne konsulenter. I alt er tre eksterne
konsulenter fundet gennem et offentligt EU-udbud i foråret 2020. Energistyrelsen koordinerer indsatsen og
fordeler rådgivningsopgaverne til konsulenterne, så grundbeløbsværkerne
og deres varmekunder modtager et
godt og smidigt rådgivningsforløb.

får sendt en ansøgning afsted efter 1.
december 2020. Denne ansøgning vil
indgå i den efterkommende ansøgningsrunde, som slutter den 1. februar
2021.
Det er muligt at læse mere om rådgivningsindsatsen på Energistyrelsens
hjemmeside.
Her kan man finde en ansøgningsvejledning, der giver et mere detaljeret
indblik i ansøgningsrunderne, rådgivningsydelserne, støttebetingelserne
for rådgivningsindsatsen samt vejledning til at udforme en ansøgning.

Rådgivningsindsatsen kan søges i 20
ansøgningsrunder, og femte ansøgningsrunde, der er i gang, slutter den
1. december 2020. Energistyrelsen
opfordrer de mange grundbeløbsværker til at benytte sig af muligheden for
at få lavet en grundig gennemgang af
værkets situation og muligheder.

 Tekst: Jeppe Krogh Skjølstrup
Fuldmægtig
Alma Falch Wanstrup
Fuldmægtig
Sidsel Skov Birkbak
Fuldmægtig

En ny ansøgningsrunde åbner umiddelbart efter afslutningen på den
seneste ansøgningsrunde. Derfor skal
man ikke bekymre sig, hvis man først

Landsdelsopdelte graddøgn 2020
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2020
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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

32,8

94,5

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

250,9

383,6

491,0

1993-2002

489,2

431,4

442,5

309,5

189,1

115,3

54,7

46,2

127,8

2020

371,9

374,9

411,2

304,4

240,2

50,3

99,2

34,1

96,9

EMD-normal

484,7

423,6

423,2

311,5

188,0

99,9

42,9

43,0

116,2

241,2

376,2

461,2

226,4

365,6

477,6

1993-2002

478,7

422,3

422,8

292,9

171,0

96,5

38,9

28,8

105,3

2020

366,2

353,3

390,7

278,7

219,6

47

84,2

24,2

73,8

EMD-normal

496,6

431,6

440,9

317,9

187,9

102,5

50,3

52,9

134,8

259,4

387,6

470,7

1993-2002

484,7

428,8

435,4

296,7

171,6

98,8

42,8

36,9

115,5

241,4

373,6

480,7

2020

387,5

368,0

400,6

280

217,9

43,6

76,8

23,7

77,3

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

21,2

75,3

EMD-normal

492,6

431,4

444,8

329,0

202,9

108,5

52,5

52,7

133,4

258,0

385,1

466,2

1993-2002

484,9

431,6

441,0

310,8

190,6

106,8

47,4

38,1

117,6

240,7

373,8

482,9

2020

382,6

374,0

406,8

290,2

226,8

44,1

79,9

26,3

84,4

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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Bliv klar til den
grønne
omstilling
Bliv klar
til den

VALGFAG I
ENERGI OG
FORSYNING

grønne omstilling

Omstillingen til en vedvarende energiforsyning er i fuld gang. De politiske
ambitioner er accelereret, så målet nu er 70 procents reduktion af
CO2-udledningen i 2030. Er du klar til at bidrage på din virksomhed?

Omstillingen til en vedvarende energiforsyning er i fuld gang,
og målet er 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030.
Frem mod 2030 skal CO2-udledningen reduSom led i diplomuddannelsen i vedligehold tilb
Er du klar til at bidrage
i din
virksomhed?
ceres med
70 procent.
I 2030 skal hele Danmarks
Videncenter for Drift og Vedligehold ved Frede
elproduktion være baseret på vedvarende
”grøn” energi, lige som hele fjernvarmesektoren
i 2030 skal være baseret på vedvarende energikilder.
Udfordringerne og opgaverne står med andre ord
i kø de kommende år, så vi i fællesskab kan bringe
Danmark i mål med den grønne omstilling til en
bæredygtig fremtid. Men udviklingen skal baseres
på konkrete løsninger – i både energibranchen og
industrien.
Videncenter for Drift og Vedligehold tilbyder
valgfaget Energi & forsyning, som er målrettet
ingeniører, maskinmestre, el-installatører, vedligeholdsteknikere og andre, der beskæftiger sig med virksomhedens
Dette får du ud af valgfaget
transformation fra gamle energikilder til grøn energiteknologi.
• Et overblik over alle relevante ”grønne”
energiteknologier.
Fremtidens krav til vedligehold
• Viden arbejde
om muligheder
og udfordringer
ved
Mere konkret vil du på valgfaget
med fremtidens
energiforsyning
forskellige teknologier
og teknologi, energilagring,dekonvertering
af energikilder, ledelse og
• Økonomiske konsekvenser af tekniske valg
samfund samt vand og spildevand.
• Afgifter, tilskud og andre hindringer/incitamenter
i den grønne
Når du har gennemført valgfaget,
er du i omstilling
stand til at planlægge og
• Politiske,
juridiske,
regulatoriske
rammer
for
eksekvere nye CO2-reducerende
tiltag,
og du opnår
stor indsigt
i
dende
grønne
omstilling
relevante grønne teknologier,
økonomiske
konsekvenser og
kravene til tekniske virksomheder midt i den grønne omstilling.

Praktisk information
Tilmelding på fms.dk eller pr. tlf. til kursuskoordinator
Heidi Søren på tlf. 7620 6548 eller mail hes@fms.dk

Maskinmesterskole valgfaget ”Energi og forsy
som retter sig mod maskinmestre og andre me
arbejdere, der deltager i konverteringen fra fos
brændsler til vedvarende energikilder på deres
virksomheder.

Med ”Energi og forsyning” bliver du klædt be
på til de nye krav, muligheder, mål og rammer,
vil være nødvendige at kende – herunder både
ske, regulatoriske, juridiske, kommercielle og t
ske vilkår, som jeres virksomhed skal arbejde u

Alt i alt – får du et bedre videns- og beslutning
grundlag for langsigtede investeringer i de løsn
som skal gøre din virksomhed til en del af den
grønne omstilling.

”Energi og forsyning” kan tages som et selvstæ
uddannelsesforløb, selv om du ikke er i gang m
diplomuddannelsen i vedligehold.

Tilmeldingsfrist: 4. januar 2021
Valgfaget er på 10 ECTS og afholdes på 3 x 2 dage i løbet af
forårssemestret. Hertil kommer en afsluttende eksamen.

Find vejen frem
VIA University College
Teknisk diplomuddannelse i vedligehold

Læs mere på www.fms.dk
OKTOBER

2020
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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

Energi til livet | SEAS-NVE.DK

