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LEDERAf Susanne Kuehn,  
chefkonsulent,  
ROCKWOOL A/S  
og næstformand i  
Energiforum Danmark

Der skal særligt fokus på madaffaldet. Det 
skal fremover forgasses i stedet for, som i 
dag, at brændes af i energiforsyningen. 80 
procent af det organiske affald - såsom ma-
daffald – er faktisk vand, som brændes af. 
Det skal gøres mere begavet i fremtiden. 

MEGET I DET DANSKE SAMFUNDS 
INDRETNING skal omstilles, hvis vi skal 
nå de energi- og klimapolitiske målsætnin-
ger. I dette nummer sætter Energiforum 
Danmark fokus på et af de områder, som i 
løbet af de sidste par år er kommet på dags-
ordenen, nemlig fødevarer. 

Fra alene at være et spørgsmål om smag 
og sundhed bliver fødevarer i dag i stigende 
grad forbundet med ressourcer og miljø. 
Forbrugerbevægelsen ’Stop spild af mad’ 
har på imponerende kort tid formået at gøre 
madspild til et emne i brede kredse. Bevæ-
gelsen har sat fokus på ressourceforbrug, 
CO2-udledning og har også sat kroner og øre 
på spildet: 16 mia. kr. årligt i Danmark. 

Der er spild i mange led i fødevarekæden, 
hvilket flere artikler i dette nummer hand-
ler om. Den stigende opmærksomhed på 
problemstillingen betyder samtidig, at der 
kan opstå nye måder at udnytte det spild, 
der nok altid vil være i vores velfærdssam-
fund, selvom vi bliver bedre til at begrænse 
madspild. På den måde bliver fødevarer også 
relevant i forhold til energiforsyning. 

Regeringen lancerede i slutningen af 2013 
sin ressourcestrategi, Danmark uden affald. 
Et af målene er at genanvende mere end 
dobbelt så meget husholdningsaffald i 2022, 
og der skal særligt fokus på madaffaldet. 
Det skal fremover forgasses i stedet for, som 
i dag, at brændes af i energiforsyningen. 
80 procent af det organiske affald - såsom 
madaffald - er faktisk vand, som brændes af. 
Det skal gøres mere begavet i fremtiden. 

Et ændret syn på energiressourcerne frem-
over hænger også sammen med efterspørgs-
len på energi. Bygninger en en af de helt 

store energislugere i det danske samfund, 
og i begyndelsen af maj præsenterede 
regeringen sin længe ventede ’Strategi for 
energirenovering af bygninger - vejen til ener-
gieffektive bygninger i fremtidens Danmark’. 

Regeringen lægger op til, at der skal spa-
res 35 procent af energiforbruget i bygninger 
frem til 2050 og har fremlagt 21 konkrete for-
slag til, hvordan målet skal nås. Energiforum 
Danmark vil naturligvis beskæftige sig med 
disse forslag i de kommende måneder. Vores 
taskforce om energirenovering vil analysere 
forslagene og formidle deres synspunkter til 
resten af foreningen på hjemmesiden. 

Dette nummer af Energiforum Danmarks 
blad beskæftiger sig desuden med valget til 
EU-Parlamentet. EU har stor indflydelse på 

Fra mad til energiforsyning
den danske lovgivning, når det drejer sig om 
politikområderne energi, klima og miljø. EU 
har en fælles målsætning for reduktionen 
af CO2-udledning og andelen af vedvarende 
energi i energiforsyningen frem til 2020. 
Desværre har EU endnu ikke kunnet nå til 
enighed om et mål for energieffektivitet. 
EU-Parlamentet kom i deres afstemning i 
februar i år med et ambitiøst udspil til EUs 
energi- og klimamålsætning for 2030: 40 
procent reduktion af CO2-udledningerne, 30 
procent vedvarende energi samt 40 procent 
energieffektivitet. Det vil være interessant at 
følge, om det nyvalgte parlament vil lægge 
samme ambitiøse linje og dermed udfordre 
såvel EU-Kommissionen som ministerrådet. 
n
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Det er ikke kun dommedag og uoverskuelige 
efterregninger, der følger i kølvandet på
klimaforandringernes øgede vandmængder.
Faktisk er der masser af værdi – både 
rekreativ og i kroner og ører – for 
kommunerne at hente i 
at klimasikre 
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Gør ekstremregn til 
en god forretning
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VAND ER VILDT. LIVSNØDVENDIGT 
– OG SAMTIDIG ALTØDELÆGGENDE, 
hvis det kommer væltende i ukontrollerede 
kaskader. 

Det voldsomme skybrud i København 2. 
juli 2011 kostede mere end seks milliarder kro-
ner i erstatning. Selv om nedbørsmængder i 
den størrelsesorden sandsynligvis først viser 
sig igen om 1.000 år, bringer klimaforandrin-
gerne øgede temperaturer med sig. Og med 
temperaturerne kommer øgede nedbørs-
mængder, som det er værd for kommunerne 
at sikre sig imod.   

Budskabet fra postdoc på Københavns 
Universitet, Toke Panduro, der forsker i vær-
disætning af klimatilpasninger, er klart:

– Vi vil se de ekstreme hændelser oftere 
og oftere, men de nuværende byer er ikke 
tilpasset de ændrede forhold. Kloakkerne er 
generelt nedslidte og har været under- 
prioriteret længe. Derfor bør kommunerne 
se at komme i gang med at renovere kloak-
systemerne og lade være med at vente, til de 
bliver ramt ligesom Greve eller Københavns 
Kommuner, siger han.  

De forskellige typer af naturfænomener 
er inddelt i kategorier, alt efter hvor ofte de 
forekommer, og kloakkerne bliver dimensio-
neret efter dem. En såkaldt 10 års-hændelse 
har en gennemsnitlig sandsynlighed for at 
forekomme hvert 10 år. Klimaforandringerne 
indebærer, at en 10 års-hændelse vil have 30 
procent større sandsynlighed for at fore-
komme om 100 år og altså snarere til den tid 
vil være en 7,5 års-hændelse.

Der skal med andre ord fremover håndte-

res større regnmængder - oftere. De tradi-
tionelle løsninger indebærer kloakrør med 
større diameter og etablering af overdæk-
kede bassiner, der opsamler regnvandet og 
forsinker nedsivningen til kloakken. 

– Et typisk regnvandsbassin har betonkan-
ter og er indhegnet for at sikre mod drukne-
ulykker og nysgerrige indtrængende. Det 
er tilgroet og afsidesliggende og har ingen 
anden værdi for samfundet, end at det holder 
regnvandet tilbage. Det er et blind spot i 
omgivelserne, siger Toke Panduro. 

Regnvandssøer giver værdi
Der er fortsat i høj grad brug for de tradi-
tionelle løsninger, men der er andre, mere 
interessante, løsninger at supplere med. 
Toke Panduro opfordrer derfor til, at kom-
munerne lader regnvandsbassiner indgå i 
deres forskellige grønne strategier og gør 
regnvandshåndteringen til en integreret del 
af byens parker og grønne områder.   

– I stedet for at gemme regnvandsbassi-

Ø
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regnvand, skyldes det ifølge Toke Panduro 
den kultur, der hersker blandt beslutningsta-
gerne. 

– Der er en klar tendens til kun at se på 
omkostningerne, og når man gør det, risi-
kerer man at vælge en løsning, der ud fra et 
velfærdsmæssigt synspunkt er mindre god. 

Han opfordrer derfor kommunerne til at 
foretage grundige analyser af både omkost-
ninger og gevinster ved de løsninger, der 
findes til at håndtere regnvand, og dermed 
give beslutningstagerne det bedst mulige 
grundlag at træffe beslutningerne ud fra. 

– Københavns Kommune er godt i gang 
med at lave små lommeparker og håndtere 
regnvandet i grønne parker. Men hvad med 
alle de andre kommuner? Lav beregningerne 
og læg dem frem, så skal der nok ske noget, 
siger Toke Panduro. n

Af Karin Wain, 
journalist

nerne væk er det en god idé for kommunerne 
at overveje, hvor i bybilledet de kan integrere 
bassinerne. Hvis de gøres lækre, vil borgerne 
opfatte bassinerne som en lille park med en 
sø, og det har stor værdi, siger Toke Panduro. 

Når vi køber hus eller lejlighed, køber vi 
samtidig omgivelserne og de muligheder, de 
byder på i form af daginstitutioner, transport-
muligheder og adgang til rekreative ople-
velser, herunder adgang til grønne områder. 
Toke Panduros forskning viser, at udsigt fra 
et hus til en sø i gennemsnit hæver ejen-
domsprisen med hele syv procent, mens det 
gælder for lejligheder, at udsigten til en park 
lægger seks procent oveni.

– I centrum af København har boligejerne 
i gennemsnit betalt lige knap 70.000 kroner 
for at bo i umiddelbar nærhed af en park. Det 
kan hurtigt blive til et stort beløb, hvis flere 
tusinde lejligheder har adgang til den samme 
park, siger Toke Panduro. 

Det er gode nyheder for kommunerne, 
der opkræver grundskyld af boligejerne på 
baggrund af ejendomsværdien. Hvis ejen-
domsværdien stiger, giver det flere penge 
i kommunekassen – og ved at etablere 

flere grønne områder kan kommunerne få 
ejendomsværdien til at stige. Vælger kom-
munerne oven i købet at bruge parkerne til 
at håndtere de øgede vandmængder, er der 
slået 1-2-3 fluer med ét smæk. 

– Der er tale om en investering, der gavner 
kommunens økonomi, skaber en masse 
rekreativ merværdi for borgerne, og som 
samtidig reducerer risikoen for oversvømmel-
ser, siger Toke Panduro. 

Løsningen er dog ikke lige velegnet alle 
steder. Der skal være tale om et areal på 
mindst 100 gange 100 meter, og er der i forve-
jen adgang til grønne områder i umiddelbar 
nærhed, vil en ny park ikke af betydning øge 
boligkøbernes investeringsvillighed. 

Kommunens eksisterende kloakerings-
system spiller også en væsentlig rolle i 
forhold til, hvor ligetil det er at lave søer 
af regnvand. I kommuner med fælleskloa-
kering, hvor regnvand og kloakvand ledes 
bort i samme rør, vil et ordentligt regnskyl 
medføre kloakvand i parkens sø, og så ryger 
den rekreative idé. Der vil derfor være behov 
for at adskille regnvand og kloakvand, hvilket 
sagtens er muligt, men kan fordyre proces-
sen betydeligt. 

Frem med fakta
Når det trods alt sker så sjældent, at byer-
nes grønne områder bruges til at håndtere 

Foto: Colourbox
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Af Mieke Bak 
Rasmussen,  
seniorkonsulent i  
Insero Energy

Boligejernes  
appetit for 
energi-
renoveringer 
skal vækkes

"Boligejerne sidder selv med gule-
roden”, siger klimaministeren. Men i  
praksis ser vi ingen mekanismer i  
markedet, der skubber energirenoveringer  
i gang. Løsningerne fokuserer snævert på 
udbudssiden, mens det er efterspørgslen, 
der er den virkelige barriere for at skubbe 
markedet i gang

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

Kommunerne i gang med strategisk energiplanlægning
Energiforum Danmarks taskforce for strategisk energiplanlægning lavede i januar en survey om kommunernes arbejde med strategisk energiplanlæg-
ning. Undersøgelsen viste, at flertallet af kommunerne er i gang, men også at aktivitets- og ambitionsniveauet varierer meget. Endelig viser undersø-
gelsen, at de fleste kommuner har afsat et årsværk eller mindre til opgaven.
Læs mere om undersøgelsen på www.energiforumdanmark.dk/task-forces/strategisk-energiplanlaegning/rapporter/ og  
www.energiforumdanmark.dk/nyt/2014/sep-til-minister/

KORT NYT
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Et nudge er et forsøg på at 
påvirke menneskers valg 
og adfærd i en forudsigelig 
retning uden at begrænse 
deres valgmuligheder, el-
ler ændre afgørende ved 
handlingsalternativernes 
omkostninger (herunder 
økonomi, tid, besvær, so-
cial sanktioner, o. lign.)

Pelle Guldborg Hansen, 
adfærdsforsker og adjunkt

Om ”Strategi for 
energirenovering 
af bygninger”

Regeringens ”Strategi for energi-
renovering af bygninger. Vejen til 
energieffektive bygninger i fremti-
dens Danmark” blev offentliggjort 5. 
maj. Strategien indeholder 21 konkrete 
initiativer til fremme af energirenove-
ring af eksisterende bygninger. Disse 
initiativer fokuserer på, at:

n	 	Bygningsreglementets energikrav i 
forbindelse med vedligeholdelse og 
udskiftning af bygningsdele skal 
opgraderes, og det skal sikres, at 
kravene efterleves.

n	 	Det skal gøres nemmere for byg-
ningsejere at energirenovere.

n	 	Der skal opretholdes et højt videns-
niveau og bevidsthed om mulighe-
der og effekter af energirenovering 
hos bygningsejere og de parter, 
som inddrages i overvejelser om og 
gennemførelse af energirenoverin-
ger. 

n	 	Energirenoveringer skal udføres 
korrekt for at sikre, at de forven-
tede energibesparelser realiseres. 

n	 	Der er behov for at udvikle ener-
gieffektive løsninger og gøre dem 
billigere. 

n	 	Energirenovering af bygninger, 
som ejes eller benyttes af offent-
lige myndigheder, skal fremmes. 

Læs hele strategien på www.ens.dk

	Energiforum Danmarks taskforce 
for energirenovering kommenterede 
strategien kort efter dens lancering 
(se www.energiforumdanmark.dk/
nyt/) og vil løbende følge op på de 21 
initiativer.

SAMFUNDET STÅR over for et kæmpe 
uforløst potentiale i forhold til at reducere 
bygningers energiforbrug. Med den energi- 
renoveringsstrategi, som regeringen offentlig-
gjorde 5. maj, lægges en politisk retning, hvor 
regeringen satser på at opgradere og kvalifi-
cere udbuddet af løsninger og redskaber til at 
nå målet. Men strategien lider under mangel 
på incitamenter til boligejerne. De besparel-
ser, boligejerne kan opnå ved at energieffek-
tivisere deres boliger, er nemlig i sig selv ikke 
store nok til at udgøre guleroden.

Det centrale spørgsmål, som bliver overset 
i strategien, er, om boligejerne i det hele taget 
har lyst til at energirenovere? Vi kan gøre 
løsningerne på markedet nok så smarte og 
tilgængelige for boligejerne; hvis de ikke ser 
gevinsten ved det, så rykker vi ikke markedet 
en tøddel. 

Vi skal ikke kigge langt ud i EU for at se 
den ringe effekt af lignende – endda mere 
omfattende – ordninger. Med Green Deal 
har englænderne siden januar 2013 tilbudt 
de engelske husejere nemme løsninger for 
energirenovering gennem rådgivning og til-
skud. Men på trods af at energirenoveringer er 
blevet både billigere og lettere at gennemføre, 
har kun omkring 250 boligejere i 2013 søgt om 
en Green Deal. Den engelske model har altså 
stadig lang vej endnu til at indfri ambitionen 
om at reducere energiregningen hos 14 mil-
lioner boligejere.

Hvordan kan vi udvikle motivation og 
incitamenter hos boligejerne, så de oplever en 
værdi ved at kaste sig over energirenoverings-
projektet? Det er den opgave, vi alle prøver at 
løse. Den lektie, vi kan tage med os fra den 
engelske model, er, at der skal andet til end 
gennemgribende initiativer på udbudssiden. 
Men alligevel begår vi den fejl, at vi prøver at 
designe løsninger ud fra de rationaler, vi tror, 
boligejeren gennemgår omkring økonomi, 
sundhed og miljø – rationaler som ikke altid 
indgår, når vi som mennesker træffer beslut-
ninger; som når vi for eksempel investerer 
vores penge i en al for dyr ferie til Maldiverne. 
Vi følger en følelse og en mavefornemmelse – 
ikke et rationale.

Når vi skal designe instrumenter, der skal 
fremme energirenoveringer, skal vi derfor 
rettet blikket mod efterspørgslen og kigge 
nærmere på de psykologiske reaktioner og 
tendenser i mennesket, som ikke burde 
betyde noget, men alligevel har stor betydning 
for, hvorvidt man får succes med et politisk 
virkemiddel. Hvis økonomiske incitamen-

ter og øget information skal have optimal 
effekt, skal de designes på baggrund af disse 
adfærdsmæssige indsigter. Det er denne 
forudsætning, der er udgangspunktet i nudge-
tilgangen. 

Nudging er stadig en relativt ny tilgang 
på energiområdet, og vi mangler viden og 
erfaringer omkring, hvordan nudging kan blive 
en game changer på energirenoveringsområ-
det. Det er derfor helt centralt, at vi udvik-
ler, afprøver og demonstrerer de løsninger, 
som skal skabe værdien og efterspørgslen 
hjemme i vores boliger. Først når vi har den 
viden klarlagt, kan vi sætte det store ryk for 
energirenoveringer i gang. Vi står over for et 
paradigmeskifte i den måde, vi tænker ener-
girenoveringer ude hos boligejerne på. Lokale 
kræfter og ressourcer spiller her en central 
rolle i udvikling og demonstration, når vi skal 
vise vejen for fremtidens politiske initiativer. n

Flyver fra Seoul over Moskva til  
rådsmøde i Athen. Den dag jeg bliver 
stillet for klimadomstolen bliver  
straffen hård.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen,
@rasmushelveg, på Twitter

Dæmp LED-lyset 
Den danske hygge trives godt med dæmpet 
belysning, og her har LED-lyskilder budt på en 
udfordring. Nu kan du se, hvilke lysdæmpere 
der virker sammen med din LED-lyskilder på 
www.lk.dk/dimmertool
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Skole sparer penge på 

Af Kim Herborg Kristen-
sen, evikali 

grøn energi  adfærd

En medarbejder fra evikali 
gennemgår, hvordan ele-
verne på Parkvejens Skole 
i Odder kan følge forbruget 
for el, varme og vand på 
skolen. 
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Stresstest af grønne løsninger
Nye grønne løsninger vil fra 2016 kunne blive ekstremtestet i en accelereret virkelighed i et kommende Green PET Lab (Green Power Electro-
nics Test Lab) i Sønderborg. Her skal diverse energieffektive løsninger udsættes for blandt andet fugt, tryk, forskellige temperaturforhold og 
vibration, så produkterne gennemgår en hel livscyklus på meget kort tid. Den kombinerede virkning af alle forhold skal øge stressniveauet på 
elektronikken, så fejl bliver afdækket hurtigt.

KORT NYT
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Efter tre måneders  
”Energijagt” på Parkvejens 
Skole er Odder Kommune 
nu lidt grønnere

FRA JANUAR TIL MARTS 2014 under-
viste lærerne på Parkvejens Skole i Odder 
eleverne i 4. til 6. klasse i, hvordan de kunne 
spare på energien – både på skolen og der-
hjemme. Det gav målbare resultater.

I de tre måneder udarbejdede de 10-12 årige 
elever ideer og kampagner under overskriften 
”Energijagten” for at vise, hvordan der bedst 
muligt kunne spares på energiforbruget. 

Administrativ leder på Parkvejens Skole, 
Jens Vejby Mortensen, fortæller:

– Gennem perioden kom alle med gode 
ideer, og eleverne var meget kreative. De 
lavede flotte foldere, digte, sange og danse 
med temaet om energirigtig adfærd. Ele-
verne gav også ideerne videre til pedellerne, 
der justerede på varme- og ventilationsan-
lægget. I løbet af perioden fandt de ud af, at 
det kunne betale sig at vente med at tænde 
for ventilationen til kl. 8 om morgenen. På 
denne måde sparede skolen på forbruget af 

både el og varme. Ved at følge målingerne 
fandt pedellerne også ud af, at vandforbruget 
var alt for højt i weekenden.

Skolen havde en målsætning om at bruge 
fem procent mindre energi som følge af 
forløbet, men resultatet blev noget højere. 
På de to dyreste energiformer, el og varme, 
sparede skolen henholdsvis 13,4 procent og 
28,7 procent. I kroner og ører blev det bespa-
relser på i alt 90.000 kroner. Besparelsen er 
resultatet af både adfærdsændringer og de 
optimeringer, som skolens personale, ikke 
mindst pedellerne, lavede på bygningens 
varme- og ventilationsanlæg.

Følg energiforbruget
Skolens personale og elever kunne følge 
energiforbruget hele tiden, blandt andet via 
opsatte fladskærme på gangene på skolen. 
Samtidig kunne eleverne følge det aktu-
elle energiforbrug for skolen på deres egen 
smartphone via en app. Hvis energiforbruget 
ikke faldt som forventet, kunne eleverne se 
det og justere, hvor det var nødvendigt.

Eleverne foretog også målinger på enkelte 
elektroniske apparater for at se, hvor meget 
strøm hver enhed brugte. For at understøtte 
dette brugte Parkvejens Skole det web-base-
rede softwaresystem eviShine sammen med 
en bærbar elmåler. 

– Ad flere omgange kunne 30 elever også 
tage målere med hjem for at se forbruget 
derhjemme og drøfte det bagefter med klas-
sen og deres lærere.

Indbygget konkurrence 
Eleverne dystede internt med deres ener-
gikampagner, og vinderklassen fik en tur til 

grøn energi  adfærd
Danfoss Universe, mens de andre deltagen-
de klasser tog til Industrimuseet i Horsens. 
Men også skolen og kommunen vandt.

– Der er penge at hente, og udover det 
beløb, som institutionerne selv kan investere 
i energibesparelser, har vi penge til energi-
besparende foranstaltninger, siger Elvin J. 
Hansen, der er formand for miljø- og teknik-
udvalget i Odder Kommune. 

Han opfordrer derfor andre skoler og 
institutioner til at gå i gang med tilsvarende 
projekter for at opnå besparelser på forbruget 
og samtidig skabe en mere grøn energi-
bevidsthed.

Og andre har fundet inspiration i ”Energi-
jagten”:

– Vi kan tydeligt mærke, at der er en sti-
gende efterspørgsel efter vores løsninger til 
institutionerne i Danmark, og når vi fortæller 
om vores samarbejde med Odder Kommune 
og Parkvejens Skole, er de meget interes-
seret i at høre mere om skolen, og hvordan vi 
kan hjælpe med at synliggøre en mere grøn 
energiadfærd, siger Anders Rolann, projekt-
chef og medejer hos evikali, der leverede 
eviShine og fladskærmene. 

Lignende projekter vil henvende sig til 
en bred målgruppe med mange forskellige 
aktører, der får muligheden for at tage den 
energirigtige adfærd til sig og gøre det til en 
vane – også andre steder. Kampagnen med-
virkede nemlig også til, at eleverne tog deres 
læring om energiadfærd med fra skolen og 
hjem, hvor de diskuterede emnet med deres 
forældre.  n

Læs mere
n  om energisparekampagnen på  

Parkvejens Skole på  
www.parkvejensskole.dk 

n  om Odder Kommune på  
www.oddernettet.dk

n  om eviShine på www.eviShine.dk

Jeg hæfter mig ved, at på trods af den umiddelbare forventning 
om, at verden kører derudad i et sort spor, udgør den vedvarende 

energi med 43 procent en meget betydelig del af energiinvesteringerne. 
Men det er bekymrende, for der skal meget mere til, hvis vi skal holde  
målsætningen om at begrænse den globale opvarmning til 2 grader. 

John Nordbo, klima- og miljøchef i WWF Verdensnaturfonden, om rapporten ”Global Trends in Renewable Energy Investment 2014” i Politiken.
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Madaffald 
bliver til 
grøn energi
25 danske storkøkkener har indtil 
videre droppet skraldespanden 
og affaldscontaineren. Nu smider 
de i stedet alt deres madaffald i 
en biokværn, og dermed skaber 
de grøn energi og sparer på CO2-
udledningen

KARTOFFELSKRÆLLER, BRØDSKORPER OG 
PORTIONER, der ikke bliver spist op. Det vurderes, at 
der hvert år smides 500.000 tons madaffald i skraldespan-
dene i Danmark. Og en stor del af det skrald kan bruges 
som brændsel og omdannes til grøn energi med hjælp fra 
en madkværn. 

På sygehuset i Slagelse har de ansatte i storkøkkenet 
i godt et år sparet besværet med at køre tunge affalds-
containere væk. I stedet hældes alle madrester nu ned i 
en stor affaldskværn, der står i hjørnet af køkkenet. Selve 
kværnen fylder ikke meget mere end en almindelig opva-

Til venstre: Rester og skræller bliver hældt direkte 
ned i biokværnens tragt.

Øverst til højre: Søren Pihl og hans partner i 
BioTrans Nordic, Søren Probst Jeberg, ved deres 
første anlæg på Slagelse Sygehus.

Nederst til højre: Madaffaldet fra Slagelse Syge-
hus’ storkøkken opbevares i to tanke i sygehusets 
kælder.

Ø
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Universitets Hospital, som tidligere fik tømt 
deres madcontainere seks gange om ugen 
på grund af plads- og hygiejnehensyn. Men 
nu har OUH fået etableret en madkværn 
med tilhørende opsamlingstank. Tanken er 
fuldstændig tæt, så der ikke kan sive hverken 
væske eller lugt ud, der kan friste skadedyr. 
Og derfor er det muligt at ændre skralde-
bilens 300 årlige ture efter madaffald til kun ti 
ture for en slamsuger, forklarer Søren Pihl.

Udnyttelse af biovarme 
Når affaldsmassen er blevet suget op af tan-
ken, køres den til det nærmeste biogasanlæg, 
hvor den indgår som råstof og dermed er med 
til at øge udbuddet af grøn energi.

BioTrans Nordic har i de forløbne to år 
opstillet anlæg til at håndtere madaffald i 25 
danske storkøkkener, og ifølge Søren Pihl 
giver affaldet herfra mere end 700.000 kWh el 
og mere end 900.000 kWh fjernvarme. 

Og en del politiske vinde er på BioTrans 
Nordics side. Energiforliget fra 2012 støtter 
elproduktion fra biogas, og der er blevet givet 
245 millioner kroner i støtte til opførelse af 
nye anlæg.

I Region Sjælland lægger man vægt på, at 
madaffald har ændret sig fra at være en over-
skudsvare, der var dyr at skille sig af med, til 
nu at være et råstof, som giver nytte. 

– Dels sparer vi selv penge på affaldstøm-
ningen, og dels er der jo  et politisk signal i, at 
vi bidrager til at skabe grøn varme, fortæller 
Peter Hansen. 

Slagelse Sygehus’ madkværn producerede 
i sit første år cirka 16 tons biomasse, der er 
blevet omdannet til 63.000 kWh el og 80.000 
kWh fjernvarme – svarende til ca. 20 hus-
standes forbrug. 

Lang vej igen
Jørgen E. Olsen, der er professor ved institut 
for agroøkologi ved Aarhus Universitet hilser 
initiativet med at genanvende madaffald 
velkomment. 

– Det er den vej, vi skal gå, men vi må 
erkende, at den mængde energi, madaffald 
kan give i øjeblikket, kun er en dråbe i havet 
i forhold til, hvad vi bruger, siger Jørgen E. 
Olsen

Men der er et andet perspektiv i at 
indsamle madaffaldet, når man ser på 
regeringens 2020-plan, fortæller Jørgen E. 
Olsen. Her er målet, at halvdelen af gyllen 
i Danmark skal sendes til et biogasanlæg i 
2020. Og for at optimere gylle som brændsel 

Fakta:

Et madaffaldsanlæg med kværn, rørfø-
ring og tank koster mellem 210.000 og 
325.000 kr. 

skemaskine. Maden hældes ganske enkelt 
ned i en 40 liter tragt, som fungerer som en 
blender. Affaldet bliver så finsnittet og ryger 
via et rørsystem ned i en stor biotank. Mad-
resterne fylder nu mindre og kan afhentes 
af en slamsuger, der kører det til nærmeste 
biobrændselsværk.

Stor tilfredshed med første anlæg
Og madaffaldssystemet på Slagelse Sygehus 
er en stor succes, fortæller Peter Hansen 
fra koncernservice i Region Sjælland. Peter 
Hansen er ansvarlig for det grønne køkken-
projekt, og han indrømmer, at det var med 
spænding, at regionen besluttede at købe og 
installere det første anlæg i Danmark. Men 
alle bekymringer er gjort til skamme, fortæller 
han her knapt halvandet år efter.

– Vi er meget tilfredse med systemet. 
Medarbejderne i køkkenet er glade for at 
slippe for det tunge slid med at slæbe affald 
ud, og de undgår en masse tunge løft. Der-
udover er vi sluppet af med dårligt lugt fra 
madcontainere med gammelt affald, fortæller 
Peter Hansen.

Mindre skraldebilskørsel
Det er Odense-virksomheden BioTrans Nor-
dic, der har opstillet madkværnen BioMaster 
på Slagelse Sygehus og indtil videre 24 andre 
steder i landet. 

– At udnytte vores madaffald til grøn energi 
handler for os om flere ting, fortæller Søren 
Pihl, der er konsulent og partner i BioTrans:

 – Blandt andet skåner vi miljøet, ved at 
storkøkkener som det på Slagelse Sygehus 
ikke behøver at få hentet deres madaffald 
med en skraldebil fire, fem eller seks gange 
om ugen. I gennemsnit sparer hver af vores 
kunder ti tons CO2-udledning om året på 
afhentning af madaffald. 

Som eksempel nævner Søren Pihl Odense 

Ø

Af Lotte Overbjerg,
JJ Kommunikation ApS

skal det tilsættes 20% organisk materiale - for 
eksempel madaffald – det giver nemlig et 
bedre afkast. 

– Hvis målet om at anvende så store 
mængder gylle til brændsel bliver opfyldt, 
bliver der brug for at samle rigtig meget 
madaffald ind. Så med det for øje er det de 
første spæde skridt, der bliver taget nu, siger 
Jørgen E. Olsen.

 
Flere madkværne på vej
Og der er fart på hos BioTrans Nordic, som 
sælger affaldssystemerne i Danmark. Siden 
det første anlæg blev sat op på Slagelse 
Sygehus i slutningen af 2012, er 24 andre 
anlæg installeret, og ti mere er på vej. 

Blandt BioTrans Nordics kunder finder man 
DR Byen i Ørestaden, Hotel Radisson Blu i 
Aarhus, Hotel Legoland og Restaurant Pape-
gøjehaven i Aalborg. Den store biotank, hvor 
det kværnede affald opbevares, er tilpasset 
det enkeltes køkken forbrug, så det passer 
med, at der bliver suget affald op ti gange 
om året. De fleste steder er tanken place-
ret i kælderen, men det er ikke den eneste 
mulighed. Den kan også være i rummet ved 
siden af eller gravet ned, alt afhængig af 
omgivelserne. På Papegøjehaven i Aalborg 
blev en 9000 liters tank sidste år gravet ned i 
græsplænen ud for køkkenet. 

Region Sjælland har allerede taget deres 
andet affaldssystem i brug. På Holbæk Syge-
hus blev der første gang kværnet madaffald i 
februar i år, fortæller Peter Hansen: 

– Efter at have set, hvor godt systemet 
virker på Slagelse Sygehus, var det naturligt 
at købe et anlæg til et andet af vores store 
køkkener. Vores medarbejdere er glade for 
det, og det er den fornuftigste løsning både 
i det økonomiske regnskab og i det grønne 
regnskab. n
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Jagten på de spildte kartofler

Projektet om at mindske råvarespild i 
kartoffel- og grøntproduktionen

n  Projektet ledes af AgroTech A/S, og den forskningsmæssige del ledes af Aarhus 
Universitet, Institut for Fødevarer 

n  Projektet vil vare i fire år og har et samlet budget på 37,3 mio. kr. Heraf finansie-
res de 14,6 mio. kr. af Innovationsfonden under Uddannelses- og Forskningsmi-
nisteriet, mens resten finansieres af de deltagende virksomheder og forsknings-
institutioner.

Af Malene Dissing, 
journalist, Energiforum 
Danmark

Der er ingen grund til at 
græde over spildt kartoffel
– og dog. 30 procent af den 

danske produktion 
af kartofler, frugt og grønt-

sager når aldrig frem til 
detailbutikkerne og ud til 
forbrugeren. Et nyt kon-
sortium skal undersøge, 
hvordan spildet i værdi-

kæden fra jord til bord kan 
reduceres.

CIRKA 368.000 TON. Så stort er det 
årlige spild på spisekartofler, frugt og grønt 
i Danmark – allerede inden det er nået frem 
til butikker og forbrugere. Det svarer til, at 
man kunne fylde ét langt lastvognstog på 
motorvejen fra Aalborg til den tyske grænse. 
Spildet betyder, at produktionsomkostnin-
gerne bliver høje, og at primærproducenterne 
ikke opnår omsætning og indtjening på 30 
procent af de kartofler, frugter og grøntsager, 
der allerede er brugt ressourcer på at produ-
cere, høste og lagre over vinteren. 

Det nye Innovationskonsortium for 
begrænsning af madspild i spisekartofler og 
grønsager skal nu prøve at minimere spildet. 
Morten Storgaard fra AgroTech A/S er pro-
jektchef, og han fortæller om den forestå-
ende opgave:

– Vi skal undersøge, hvorfor de her varer 
ikke når bordet hos forbrugerne, og det kan 
der være mange grunde til. Vi skal blandt 
andet analysere på skader på grøntsagerne. 
Vi ved også fra andre undersøgelser, at der 
er et stort spild under lagringen. Der er jo 
tale om en biologisk vare med begrænset 
holdbarhed, så en af grundene til spildet kan 
være, at varerne ikke er blevet afsat til tiden. 
Det undersøger vi nu. 

Forskerne i projektet vil også se, om de 
kan finde frem til nogle sladrehanke, der kan 
gøre det muligt at måle kvalitetsændringer i 
grøntsagerne, før man kan se dem med det 
blotte øje. 

Baggrunden for projektet er både, at det 

kan naturligvis øge producenternes indtje-
ning, hvis de kartofler kunne afsættes gen-
nem andre kanaler end detailleddet. En af 
mulighederne kunne være til energiproduk-
tion, men det kommer an på om der er øko-
nomi i den løsning, siger Morten Storgaard.

Bæredygtighed og bedre kvalitet
Reduktion af råvarespildet vil gøre produktio-
nen af fødevarer i landbruget mere bæredyg-
tig og ressourceeffektiv. En reduktion på 30 
procent af det samlede madspild vil formind-
ske klimabelastningen med næsten 14.000 
ton CO2. Det svarer til en årlig CO2-belast-
ning fra en kommune som Slagelse. Når 
det er muligt at reducere CO2-belastningen, 
skyldes det, at der bruges mindre vand og 
færre næringsstoffer i produktionen. 

Den tabte fortjeneste for primærproducen-
ter er estimeret til en årlig værdi på 600 mio. 
kr. ifølge Københavns Universitet og Fødeva-
reøkonomisk Institut. Konsortiet forventer, at 
resultaterne af projektet vil kunne skabe en 
yderligere årlig værdi for primærproducen-
terne på 180 millioner kr. ved at reducere det 
nuværende råvarespild med op til 30 procent. 
Konsortiet vil have fokus på at mindske rå-
varespildet ved at udvikle metoder til forbed-
ret kvalitetsvurdering i værdikæden, som de 
forskellige aktører kan bruge ved optimering 
af dyrkning, høst, lagring og klargøring af 
produkterne før salg. n

Læs mere på www.agrotech.dk og  
www.danskgartneri.dk 

store spild går ud over konkurrenceevnen, 
men også at det er et moralsk problem. For 
som AgroTech skriver på deres hjemmeside: 
Kan vi som samfund forsvare at smide store 
andele af produktionen ud, samtidig med at 
der er knaphed på fødevarer internationalt 
set?

Derfor vil projektet også se på, om der er 
mulighed for at skabe værdi ud af det, der 
ellers er spild og affald:

– Jeg ved, at der er nogle producenter, der 
graver de kartofler ned, de ikke får solgt. Det 
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Kunsten at handle 
klimavenligt ind

Af Flemming Nør- 
Pedersen, Politisk  
direktør i Landbrug 
& Fødevarer

Man skal som forbruger holde tungen lige i munden og beslutte sig for, 
hvad man lægger mest vægt på, hvis man vil handle klimavenligt ind. 
Mange faktorer spiller ind i klimaregnskabet, når man producerer  
fødevarer. Et godt tip er dog at købe danske råvarer, der er i sæson

HVAD SKAL DU VÆLGE, hvis du skal 
handle ind, og du vil gerne belaste klimaet 
mindst muligt? Det spørgsmål har ikke et 
enkelt svar. Rigtig mange parametre spiller 
ind i klimaregnskabet, og selvom noget 
åbenlyst koster dyrt på klimakontoen at 
producere, er der andre varegrupper, hvor 
klima-prisen er meget sværere at regne ud.

Helt grundlæggende kan man her i landet 
gå efter at spise dansk og spise mad, der er 
i sæson. I dag er der dog så mange varer på 
hylderne året rundt, at man som forbruger 
kan have svært ved at gennemskue, hvad der 
er i sæson.

Engang var jordbær og nye kartofler kun 
et sommerfænomen i Danmark. Men i dag 
kan man få jordbær året rundt, og de første 
nye kartofler kommer fra Marokko allerede i 
februar.

Det er en myte, at den største klimabe-

lastning kommer fra transport af varer fra 
et land til et andet. Slet ikke så længe det 
forgår med skib. Men lokale råvarer er stadig 
at foretrække, hvis man forstår at producere 
dem klimaeffektivt. Det er vi meget dygtige 
til i Danmark.

Som nævnt er transport ikke den største 
klimabelastning, men det koster stadig dyrt 
på klimaregnskabet, når man flyver jordbær 
og blåbær ind til Danmark, fordi de ellers ikke 
kan holde sig friske, til de når butikken.

Hvis man vil handle klimavenligt ind, må 
man som forbruger starte med sig selv. Hvis 
du ikke ved, hvad der er i sæson, må du lære 
det. Og ja – der er masser af fødevarer, som 
aldrig kommer i sæson i Danmark. Bliver det 
lidt for kedeligt at nægte sig selv appelsiner 
og meloner resten af livet, kan du som klima-
bevidst forbruger vente med at købe dem, til 
de er i sæson tæt nok på Danmark til at blive 
sejlet ind. Det handler hele tiden om at købe 
sine varer derfra, hvor de bliver produceret og 
transporteret med mindst mulig belastning.

Økologi svært at gennemskue  
klimamæssigt
Når man taler klimavenlig produktion, må 
man også nævne økologien. Desværre er 
økologi heller ikke så let gennemskuelig rent 
klimamæssigt. I den økologiske produktion 
påvirker man klimaet mindre pr. hektar, end 
man gør i en konventionel produktion. Men 
det kræver et større areal at producere en 
given mængde, fordi man ikke kan styre 

produktionen på samme måde, som en 
konventionel landmand kan. Men økologi 
kan alligevel være en del af en global løsning 
på klimaudfordringen, når man ser på den 
samlede palet af løsninger, og der arbejdes 
hårdt i den økologiske produktion for at øge 
udbyttet. Men som tingene er nu, må man 
som forbruger vælge, hvad man lægger 
mest vægt på. 

FN’s internationale klimapanel, 
IPCC, har konkluderet, at verden 
står over for meget alvorlige 
problemer med føde-
vareforsyningen om 
30 år, hvis ikke 
udledningen af 
drivhusgasser 
reduceres drastisk. En 
af IPCCs konklusioner er 
derfor, at vi skal blive bedre til 
at producere mere med mindre. 

I Danmark har landbrugserhvervet 
over de seneste 25 år reduceret drivhus-
gasudledningerne med 23 procent. I samme 
periode er produktionen steget markant. Vi 
har bevist, at vi kan producere mere med 
mindre, og det skal vi selvfølgelig fortsætte 
med at gøre.

Konklusionen for den klimabevidste forbru-
ger må derfor være at købe varer fra steder, 
hvor de kan producere dem med mindst 
mulig klimabelastning. Det kan vi ofte i 
Danmark. Så køb dansk og i sæson, så er du 
godt på vej. n



Foto: Colourbox
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TEMA: FØDEVARER

Grøn omstilling:

"SAGEN   ER BOF"
Hvis alle danskere gik over til Ny 
Nordisk Hverdagsmad, svarer det 
til, at vi på de danske veje fjerne-
de 1,4 millioner eller 60 procent 
af personbilerne. 

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox



Energiforum Danmark maj 2014 / 19

"SAGEN   ER BOF"

MINDRE BØF, MERE LOKALT PRO-
DUCERET GRØNT. Det er to af hove-
dingredienserne i kosttypen Ny Nordisk 
Hverdagsmad, som Institut for Fødevare- og 
Ressourceøkonomi på Københavns Universi-
tet har været med til at udvikle som en del af 
forskningssamarbejdet OPUS. OPUS-studiet 
er netop publiceret i det højt ansete ameri-
kanske tidsskrift American Journal of Clinical 
Nutrition.

Målet for Ny Nordisk Hverdagsmad er, at 
den skal være tilgængelig, sund og bære-
dygtig, og at den gennem sin fremragende 
smag og enkle tilberedning nemt udbredes 
til store dele af den danske befolkning. Men 
man behøver på ingen måde være et artigt 
dydsmønster for at spise Ny Nordisk Hver-
dagsmad – velsmagen i de mange opskrifter 
er udviklet i tæt samarbejde med nogle af 
Danmarks dygtigste og mest kreative kokke. 
Ny Nordisk Hverdagsmad handler ikke om 
løftede pegefingre – kun om velsmag, sund-
hed og bæredygtighed.

Mindre kød, mere miljø
Sammenlignet med det, vi spiser i dag, inde-
holder Ny Nordisk Hverdagsmad mere fisk, 
fuldkorn, frugt, bær og grønt efter årstiden. 
Opskrifterne viser, at der indgår 70 procent 
mindre okse- og kalvekød, 64 procent mindre 
svinekød, 27 procent mindre kylling, men til 
gengæld 7-8 gange mere græsfodret lam og 
vildtkød end vi spiser i dag. Alt i alt kun 35 
procent mindre kød, hvilket dog stadig er en 
tredjedel mere kød, end danskerne spiste for 
50 år siden. 

OPUS-studiet viser, at hvis man reducerer 
sit samlede kødindtag med 35 procent og i 
stedet spiser mere frugt, grønt og fuldkorn, 
kan man mindske madens miljøbelastning 
med 26 procent og samtidig få samme 
mængde energi og protein. Endvidere 
kan man reducere miljøbelastningen med 
yderligere 6 procent ved at købe lokale varer 
i stedet for varer, som er transporteret over 
lange afstande. Dette giver tilsammen en 
reduktion af miljøbelastningen på 32 procent. 

Ny Nordisk Hverdagsmad er mere end bare et modefænomen i de såkaldte spelt- 
ghettoer. Det er også en sund og smagsfuld vej til mindre energiforbrug og et bedre miljø

Sammenligningen er foretaget mellem Ny 
Nordisk Hverdagsmad og danskernes gen-
nemsnitlige mad. 

Kan man sammenligne biler og  
bøffer?
Men hvad betyder alle disse procenter i 
virkelighedens verden? Vægtningen mellem 
forskellige miljøpåvirkninger og den samlede 
miljøeffekt er vanskelig at overskue og sam-
menligne fra det ene produkt til det næste. 
Man kan ikke umiddelbart lægge 1 ton CO2 
i atmosfæren sammen med 1 gram partikler 
afsat i lungerne eller hudkræft forårsaget af 
et udtyndet ozonlag i stratosfæren. 

Derfor sætter økonomer en prisseddel på 
hver enkelt miljøpåvirkning og følgeskade, 
hvad enten det handler om drivhuseffek-
tens virkninger på storme, havstigninger og 
oversvømmelse, eller det handler om øget 
dødelighed og sygedage forårsaget af luftfor-
urening, klimaforandring og giftige stoffer i 
miljøet og i maden. Ø
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Når vi anvender økonomernes monetari-
sering af de mange forskellige miljøpåvirk-
ninger og skader, opnås et samlet udtryk for 
miljøbelastningen af for eksempel det, vi 
spiser og drikker, eller de kilometer vi kører i 
vores personbil. 

OPUS-studiet viser, at hvis vi danskere 
tager bare to af de gode råd i Ny Nordisk 
Hverdagsmad til os – nemlig kostens sam-
mensætning og det at vælge lokalt produce-
rede varer – så undgår den enkelte forbruger 
skader på miljø og sundhed for 2.000 kroner 
om året. Og her er ikke engang medregnet 
de forventelige sundhedsfordele, der ligger 
i at spise Ny Nordisk Hverdagsmad frem for 
den mindre sunde kost, som gennemsnits-
danskeren i dag spiser. 

Beregningerne viser, at miljøbesparelsen 
ved at vælge den velsmagende, sunde og 
bæredygtige Nordiske Hverdagsmad svarer 
til, at en gennemsnitlig dansk personbil kører 
10.000 km mindre om året. Hvis alle dan-
skere gik over til Ny Nordisk Hverdagsmad, 
svarer det til, at vi på de danske veje fjernede 
1,4 millioner eller 60 procent af personbi-
lerne. Effekten af det velsmagende, sunde og 
bæredygtige kostvalg er lige så stor som at 
reducere danskernes kørsel i personbil med 
2/3! Sagen er bøf… mindre bøf! 

Økologi
OPUS-studiet har også set på økologi, idet 
Ny Nordisk Hverdagsmad anbefaler, at vi 
spiser mindst 75 procent økologi. Men resul-
taterne viser, at nogle økologiske varer (for 
eksempel brød, gryn, kartofler og sojabønner) 
er gode for miljøet, mens andre økologiske 
varer (for eksempel bøf, kylling, æg og toma-
ter) er mere miljøbelastende end de tilsva-
rende varer produceret konventionelt. Der 
er her tale om miljøet i bred forstand, altså 
defineret ud fra i alt 15 forskellige miljøpåvirk-
ninger, OPUS-studiet har inddraget. Samlet 
set er en høj økologiandel en miljømæssig 
belastning.

Forklaringen på, at økologisk produktion 
som helhed er mere miljøbelastende end 
de tilsvarende konventionelle varer, er, at 
miljøbelastningen i OPUS-studiet 
regnes per kilo føde- eller drikke-
vare. Hvis miljøbelastningen 
beregnes per dyrknings-
areal, er økologiske 
varer miljømæssigt de 
konventionelle overlegne. 
Det handler altså om at 

brødføde en sulten verden kontra at beskytte 
et belastet miljø. Vi vil gerne begge dele 
- men det er svært at blæse og have mel i 
munden.

Det væsentligste miljøaftryk afsættes 
imidlertid hverken af økologi eller importaf-
stande, men af kostens sammensætning. Og 
her står animalske produkter (især kød) for 
2/3 af miljøbelastningen både i det dan-
skerne spiser i dag, og det OPUS anbefaler i 
form af Ny Nordisk Hverdagsmad. 

Nyt politisk klimaværktøj – der 
virker
De nye resultater fra OPUS-studiet kan ikke 
blot udnyttes af den bevidste forbruger, 
men med endnu større effekt af omstil-
lingsparate politikere og erhvervsfolk. Vore 
madvaner spiller en meget større rolle end 
hidtil antaget i den klimatilpasning, som 
vi er i fuld gang med. Og det bør politikere 
og erhvervsfolk tænke ind, når de udformer 
fremtiden fødevare- og klimapolitik og udvik-
ler fremtidens fødevareprodukter i en verden, 
der mangler stadigt mere af alting.

Det globale dyrehold spiser i dag hoved-
parten af verdensproduktionen af hvede, 

majs og soja. Det har vi ikke råd til 
i fremtiden. Derfor vil færre 

animalske produkter i 
vores kost – især de 

meget ressource-
krævende bøffer – 
betyde bedre miljø, 
forøget sundhed 
og et større over-
skud af fødevarer. 
n

Fakta om maden

Ny Nordisk Hverdagsmad følger kostrådene, 
og er blandt flere andre ting kendetegnet ved, 
at den i forhold til gennemsnitlig dansk mad 
indeholder mere frugt og grønt (især bær, kål, 
rodfrugter, bælgfrugter, kartofler og urter), 
mere fuldkorn (især havre, rug og byg), flere 
fisk og skaldyr, mindre - men bedre - kød og 
flere måltider tættere på sæsonen (eksempel-
vis: spis jordbær om sommeren – og kun der).

Gennemsnitlig dansk mad er en betegnelse for 
den mad, der typisk er at finde på de danske 
middagsborde og i madpakken ifølge DTU’s of-
ficielle undersøgelser af danskernes madvaner. 
Det kan for eksempel være frikadeller, pizza og 
spaghetti med kødsovs. Råvarerne er typisk 
mejeriprodukter, brød, kartofler, ris, pasta, kød 
og grøntsager som agurk og tomat. Madtypen 
indeholdt også flere produkter med sukker og 
mættet fedt end Ny Nordisk Hverdagsmad.

Af Henrik Saxe, Lektor, 
dr.agro, ph.d., Institut for 
Fødevare- og Ressource-
økonomi,
Københavns Universitet

Ø
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Tænder du for ovnen, inden du begynder at mixe kagedejen? Det koster på energi- 
regningen og er helt unødvendigt. Ved at ændre dine køkkenvaner kan du spare en  
del på energien. Få fif og gode ideer her

Af Malene Dissing, 
journalist, Energiforum 
Danmark

ENERGISELSKABET SEAS-NVE har på 
deres hjemmeside samlet en masse gode 
råd til, hvordan man tilbereder sin mad med 
et minimum af energi. Men hvorfor gør et 
energiselskabet som SEAS-NVE egentlig så 
meget ud af forbrugernes adfærd i køkkenet? 
Det forklarer energirådgiver Anne-Birgitte 
Grønvall: 

– Køkkenet indeholder ofte mange energi-
krævende produkter. Komfur, køleskab, 
fryser, opvaskemaskine m.m. Derfor giver 
det god mening at fokusere på danskernes 
adfærd i køkkenet. Og ved at følge nogle 
enkle spareråd i køkkenet kan man hurtigt 
spare penge på elregningen.

For eksempel gælder det om at udnytte 
varmen optimalt – uanset om du bruger 
kogeplade eller ovn. 

Hvis både for- og eftervarmen udnyttes i 
ovnen, kan du spare op til 25 procent i ener-

Vil du også vælge de mest klimavenlige 
råvarer til din madlavning, så find inspiration 
i Fødevareministeriets Klimakogebog, som 
du finder på www.fvm.dk under Fødevarer 
Klima. 

Velbekomme!

Find flere fif til energirigtig adfærd i  
køkkenet på www.seas-nve.dk/Privat/ 

Energiraadgivning/Energispareraed/ 
Elapparater/Kokken.aspx 

Er du energibevidst i køkkenet?

giforbrug. For alt, der tilberedes i ovnen på 15 
minutter og derover, gælder det, at man først 
bør tænde ovnen, når maden sættes ind. Du 
kan udnytte eftervarmen ved at slukke for 
ovnen, 5 til 15 minutter før retten er færdig. 

Ved kogepladerne gælder det om at have 
en gryde i den rette størrelse. Grydens bund 
skal svare til kogepladens - eller være større. 
Dækkes kogepladen ikke helt, spildes energi. 
Hvis en gryde på 16 cm sættes på en 18 cm 
kogeplade på højeste trin, spildes der cirka 
25 procent energi. Det gør også en forskel, 
om du har et tætsluttende låg på gryden eller 
ej, når du står ved komfuret. Uden låg bruges 
der 65 procent mere el. 

Et andet godt råd er at lade dine frysevarer 
tø op i køleskabet. Kulden fra 1 kilo frosset 
kød svarer til cirka 1 times energiforbrug – og 
som ekstra bonus giver lang optøningstid 
desuden en bedre kvalitet på kød, fisk og 
fjerkræ. Og husk at der skal være + 5°C i 
køleskabet og -18°C i fryseren. Er tempera-

turen lavere, stiger elforbruget med 2-5 
procent for hver grad.

Når maden er tilberedt og 
nydt, så brug gerne en opva-

skemaskine – men fyld den 
helt. Og ligesom når du 

vasker tøj, så gælder 
den samme regel for 
tallerkenvask: Vælg det 
kortest mulige program 
og den lavest mulige 
temperatur. Opvask 
ved 55°C bruger 10 til 20 
procent mindre energi 
end opvask ved 65°C. I 

langt de fleste tilfælde er 
55°C nok til at sikre en ren 

opvask, og desuden skåner 
en lav temperatur glas og 

porcelæn.
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Rom-
kugler  
er også 
kamp mod 
madspild
Romkugler til den lille lækkersult 
er ikke et særsyn, når man kom-
mer i butikken på en benzinsta-
tion. Men Q8 er nu begyndt at 
producere romkuglerne lokalt på 
de enkelte servicestationer for at 
undgå et stort spild af wiener-
brød. Omkring 140 stykker wie-
nerbrød eller cirka 14 kilo kage 
bliver hver måned forvandlet til 
romkugler – i hver butik. 

Desinfektion forlænger frugtens levetid Grønt er det 
nye sort i  
byerne

I mange år har man i frugtindustrien brugt store ressourcer på at rengøre 
kølerum meget omhyggeligt, så man undgik mest muligt af den skimmel 
og gær, der starter frugters forrådnelsesproces. Men den arbejdsgang vil 
et desinfektionsanlæg fra det danske firma Jimco nu lave om på. Maski-
nen bruger UV-C-teknologi til at dræbe bakterier og skimmelsvampe i 
kølerummet, og på den måde holder frugterne længere tid.

Produktionschef Morten Tønder fra Danfrugt, der er en af de kun-
der, som har opstillet, afprøvet og nu købt Jimcos nye teknologi, for-
tæller, at deres eksotiske frugter nu holder sig friske to uger længere.

Danfrugt har i øvrigt i forvejen gode erfaringer med Jimcos 
teknologi. I 2011 implementerede virksomheden anlægget Jimco 
MWC 3000, som benyttes til ozonering og recirkulering af vandet 
i et vaskebassin i forbindelse med rensning af frugt og grøntsager. 
Det betyder, at det samme vand kan benyttes i 12 timer i stedet for 
at skifte tusindvis af liter ud flere gange i døgnet. Det har reduceret 
vandforbruget til denne proces med 75 %.

Ud over den minimerede skimmel- og gærvækst er der også andre 
fordele ved anlægget. Det renser nemlig også luften for den ethylen, 
som æbler normalt udskiller. Derved åbner det op for muligheden for at 
blande forskellige frugttyper.

– Normalt kan æbler ikke være i samme kølerum som en række andre 
frugter. Ethylenen, som får eksempelvis pærer til at rådne hurtigere, 
minimeres med UV-C-teknologien, og det giver nogle nye muligheder for 
opbevaring af forskellige frugter i samme kølerum. Det er en fordel, da vi kan 
lukke nogle kølerum helt ned og samle forskellige frugter, når sæsonen lakker 
mod enden, forklarer Morten Tønder.
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600 m2 tag på en erhvervsbyg-
ning på Østerbro i København, 
100 ton jord og en masse frivillige 
kræfter er hovedingredienserne 
i bylandbruget ØsterGro. Haven 
blev anlagt i foråret 2014, og 
planen er at dyrke økologiske 
grøntsager og have dyrehold i 
form af bistader og høns. 

– Vi vil skabe et lokalt og til-
gængeligt landbrug, så bymen-
nesket kan følge den økologisk 
produktion fra jord til bord, siger 
Livia Urban Swart Haaland, 
en af de tre initiativtagere, til 
Information.

Læs mere på Facebook – søg 
efter ØsterGro. 
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Postevand er 900 gange mere  
miljøvenligt end flaskevand
Mange foretrækker flaskevand, fordi de opfatter det som mere rent og af 
bedre kvalitet. Men drikkevandet i København bliver hver dag gennemkontrol-
leret, så det er helt sikkert at drikke – og det er samtidig så rent og velsma-
gende, at det ikke er nødvendigt at tilsætte klor eller anden kemi. Samtidig er 
det også i CO2-regnskabet langt billigere at slukke tørsten i postevand fremfor 
flaskevand: Når en liter vand forlader en københavnsk vandhane, udledes der 
kun 0,0002 kg CO2, fra vandet pumpes op, til det filtreres og transporteres ud 
til forbrugerne. Snupper man derimod en liter flaskevand i supermarkedet, er 
der desuden blevet brugt CO2 på at producere flasken, tappe vand og trans-
portere flasken. Derfor koster 1 liter flaskevand i gennemsnit 0,18 kg CO2 – det 
er 900 gange mere end postevand.

Både i København og mange andre lande i Europa er forbruget af flaskevand 
steget de senere år – alene i Danmark blev der købt 139,5 millioner liter i 2012, 
hvilket har medført en ekstra udledning på over 25.000.000 kg CO2. 

Kilde: HOFOR

Stort fokus på at minimere 
madspild
Flere og flere organisationer og virksomheder sætter fokus 
på at minimere madspild.

For eksempel har 5 butikker fra døgnNetto-kæden 
indgået et samarbejde med Fødevarebanken om at donere 
overskydende mad til organisationer, der hjælper socialt 
udsatte. Overskudsvarerne kan være frugt og grønt, som 
har fået mærker, og derfor ikke kan sælges, eller mad, 
hvor emballagen er gået i stykker.  Det kan for eksempel 
være pappet på en pakke cornflakes, som ingen vil købe – 
uanset at varen stadig er forseglet. Overskudsvarerne kan 
være al mad inden for sidste holdbarhedsdato – dog ikke 
frostvarer.

I København åbnede spisehuset Rub & Stub i efteråret 
2013. Her ønsker man at sætte fokus på madspild ved at 
tilberede mest muligt af menuen ud af overskudsvarer 
doneret af fødevareindustrien. De donerede varer udnyt-
tes maksimalt i menuen, som derfor skifter fra dag til dag. 
Køkkenet ønsker at inspirere til bæredygtig madlavning 
og debat om madspild og inviterer via sociale medier 
gæsterne til at tænke med og give kreative bud på ret-
ter, når der kommer nye varer ind ad døren. Indtil der er 
donationer nok, køber køkkenet Spisehuset selv ind, indtil 
der er nok aftaler i hus til at sikre den daglige produktion 
til spisehuset. Rub & Stub lægger vægt på at adskille sig 
fra ”skralder-kulturen”, selvom køkkenet sætter fokus på 
madspild. Her gælder præcis de samme regler som for 
andre restaurationer i Danmark, og køkkenet opfylder alle 
krav om sporbarhed, hygiejnebeviser, egenkontrol m.m.

Ifølge foreningen Stop spild af mad, der blev grundlagt i 
2008 og siden har modtaget en række danske og internati-
onale priser, anslås det, at 303.000 ton spiselige fødevarer 
hvert år kasseres i fødevaresektoren. Fra danske hushold-
ninger kasseres 237.000 ton. Det samlede årlige madspild 
i Danmark er anslået til 540.000 ton.



24 / Energiforum Danmark maj 2014

Artiklens forfatter rådgav om biomasse-
baseret fjernvarme i Kina sidste år, hvor 
dette biomassebaserede kraftvarme-
værk i Shandong-provinsen blev besøgt. 
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Det energiske udland
Energiforum Danmark vender i 2014 blikket ud over landets grænser og sætter i artikelserien ”Det energiske 
udland” fokus på arbejdet med at producere og spare energi under andre forhold end de danske. 

brændsler boomer
Kinas forbrug af fossile

Kina har store ambitioner om at mindske landets afhængighed af kul og olie  
– og gode grunde til at få dem ført ud i livet. Alligevel går ikke alt som planlagt  
på vejen mod en grønnere energiforsyning. Blandt andet derfor samarbejder  
de kinesiske energimyndigheder med Danmark for at lære af os
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FOR AT HOLDE TRIT MED ÅRLIGE 
ØKONOMISKE VÆKSTRATER på 
omkring 10 procent er energiforbruget i Kina 
vokset eksplosivt de sidste 30 år. Knap 70 
procent af energien kommer fra kul, og det 
er en af de højeste andele i verden. Derfor 
er det kinesiske kulforbrug tredoblet på kun 
20 år. 

Kina stod i 1990 for en fjerdedel af det 
globale kulforbrug - i dag er det halvdelen. 
Og ifølge Det Internationale Energiagentur 
vil Kina stå for knap halvdelen af nettotilvæk-
sten i det globale kulforbrug frem til 2035. 

De mange nye biler får også olieforbruget 
til at boome. Kina står nu for 11 procent af det 
globale olieforbrug, og Kina vil frem til 2035 
stå for næsten 60 procent af den globale 
nettotilvækst.

Det får selvfølgelig drivhusgasudledningen 
til stige markant. I 2035 vil Kina udlede mere 
CO2 end USA, EU, Japan og Mellemøsten 
tilsammen!

Disse fakta kan få mange bekymrede 
læsere til at stoppe her – men fat mod, for 
Kina har mange gode grunde til at gøre noget 
ved situationen og satser derfor på mere ved-
varende energi.

Tre gode grunde til  
kinesisk kursændring
Der er mindst tre årsager til, at kul- og olie-
forbruget må begrænses. Den første årsag 

smalle Malacca-stræde, hvor olieforsyningen 
kan blokeres. 

Mange andre årsager til en kinesisk bevæ-
gelse væk fra de fossile brændsler kunne 
nævnes, og konsekvensen er da også, at 
den kinesiske ledelse i flere år har forsøgt at 
fremme brugen af vedvarende energi mest 
muligt. 

Dansk hjælp til at indfri  
ambitiøse mål
Den forrige 5-årsplan introducerede for første 
gang et bindende mål for vedvarende energi, 
som skulle dække 10 procent af energiforbru-
get i 2010. Men kun 8,6 procent blev opnået 
– og så var kernekraft talt med, da målsæt-
ningen undervejs i 5-årsperioden blev ændret 
fra ’vedvarende energi’ til ’ikke-fossil energi’. 
Den nuværende 5-årsplan har et vejledende 
mål om, at kulforbruget skal begrænses til 
at udgøre 65 procent af Kina energiforbrug 
i 2015. Men sidste år blev opnåelsen af den 
målsætning udskudt til 2017. Det går altså 
ikke som planlagt.

Ambitionerne fejler ikke noget, men der 
er brug for praktisk assistance til at nå dem. 
Den danske energistyrelse har derfor indledt 
et omfattende samarbejde med de kinesiske 
energimyndigheder om at fremme anvendel-
sen af vedvarende energi, øge energieffekti-
viteten i boliger og styrke energiforskning og 
grøn energiplanlægning mv. Danmarks brand 
som grøn energination betyder, at der virkelig 
lyttes til Danmark, og de første års erfaringer 
med samarbejdet er positive. Til gavn for 
både Kina og det globale klima. n

Om Ole Odgaard

Ole Odgaard har tidligere boet og 
arbejdet i Kina. Han arbejdede 
blandt andet på den danske am-
bassade fra 1992-95.

Ole Odgaard er en af Københavns 
Universitets eksperter under 
ThinkChina.dk og har skrevet 
flere bøger og artikler om Kina.

Ø

Af Ole Odgaard, ph.d. 
og specialkonsulent i 
Energistyrelsen.

er den helt uholdbare forurening. Kina er i 
dag – halvvejs gennem sin industrialisering 
– et af verdens mest forurenede lande. 20 
af verdens 30 mest forurenede byer ligger 
i Kina. Mindre end en procent af de 500 
største kinesiske byer opfylder WHO’s krav 
til luftkvalitet. Halvdelen af alle byer er udsat 
for syreregn.

Den anden årsag er, at den stigende udvin-
ding og afbrænding af kul kræver så meget 
vand, at det i praksis ikke er muligt at basere 
det stigende energiforbrug på kul. Kinas 
kulminer er koncentreret i den nordlige og 
nordvestlige del af landet – og netop her er 
der akut vandmangel. En nordkineser har kun 
11 procent af de vandressourcer til rådighed, 
som den globale gennemsnitsborger har. De 
godkendte og endnu ikke opførte kulkraft-
værker i Nordkina vil, hvis de bliver til noget, 
lægge beslag på en fjerdedel af al tilgænge-
lig vand fra Den Gule Flod. Det er i praksis 
umuligt – Det Internationale Energiagentur 
kalder direkte den planlagte vækst i kulvær-
kerne for ”uopnåelig”.

Den tredje årsag er, at Kina ikke ønsker at 
blive afhængig af importeret olie fra politisk 
ustabile lande og regioner. Selvom Kina prø-
ver at udnytte alle sine oliekilder, vil landet 
alligevel skulle importere 77 procent af olien 
i 2035. Halvdelen af den importerede olie vil 
også fremover komme fra Mellemøsten. Den 
skal sejles igennem det kun tre kilometer 
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Kan ’fjernvarme  
uden rør’ blive 
oliefyrets endeligt?

DANMARK HAR ET AMBITIØST MÅL 
om, at samtlige oliefyr skal være udfaset i 
2030. Hvis målsætningen skal nås, skal der 
hvert år fjernes godt 10.000 oliefyr, alene i 
’Område IV’, som man kalder de områder, 
hvor der hverken er fjernvarme eller naturgas. 
Det skal tilmed ske uden tvang og tilskud. 

Varmepumpen er i disse områder et af de 
oplagte alternativer til oliefyr. Det skyldes, at 
varmepumpen har en høj energieffektivitet, 
og at elektriciteten bliver mere miljøvenlig, 
i takt med at den fossile elproduktion fases 
ud.

Problemet er blot, at husejerne i land-
distrikterne ser tiden an og udskyder 
investeringsbeslutningerne. De holder fast 
på deres oliefyr, er lidt skeptiske over for de 
’dyre’ varmepumper og den markedsførte 

høje COP (Coefficient Of Performance, eller 
virkningsgrad, er en værdi, som illustrerer 
forholdet mellem tilført og afgivet effekt. 
Red.). Samtidig huer det ikke alle, at haven 
skal graves op.

Når kunderne tøver, er det samfundet/
sælgerne, som har et problem. Snittet imel-
lem kunde og forhandler må genovervejes, 
og ’varen’ skal serveres på en anden måde. 
Ellers risikerer oliefyrene at bide sig fast.

Tag kundernes forbehold alvorligt
Det gælder om at tage forbrugernes bekym-
ringer og forbehold alvorligt. Hvis kunderne 

ikke vil binde 100.000 kr. i et hus, som mulig-
vis er svært at sælge, må der nye aktører 
på banen, der hjælper husejerne. Når der 
stilles spørgsmål ved varmepumpens reelle 
effektivitet, må der tilsvarende tænkes i nye 
ansvars- og servicekoncepter. 

Hvem er så den oplagte aktør?  
Fjernvarmeværkerne blev skabt til at løse 
byernes udfordringer med varmeforsyning og 
lokale miljøproblemer. Her var der fokus på 
energieffektivitet, stordriftsfordele samt på Ø
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Af Göran Wilke,  
projektleder, 
EXERGI Partners

Husejere i landområderne skrotter ikke olie-
fyret i det tempo, politikerne ønsker. Der-
for bliver en ny forretningsmodel, der skal 
fremme brugen af varmepumper, nu afprø-
vet. Ideen er, at investeringen i varmepum-
pen flyttes fra kunde til virksomhed, og at 
kunderne i lighed med fjernvarme betaler for 
den mængde varme, pumpen leverer

Foto: H
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Fakta

Et konsortium bestående af EXERGI 
Partners, Insero Energy og Brædstrup 
Fjernvarme har med økonomisk støtte 
fra Energistyrelsen udviklet en for-
retningsmodel, hvor en entreprenør 
(f.eks. et varmeselskab) udbyder varme 
i områder uden fjernvarmenet. Kort 
sagt sælges ser-vicen ”varme” som 
ved almindelig fjernvarmeforsyning. 
Den tekniske forskel er blot, at varmen 
ikke leveres via et fjernvarmerør, men 
produceres lokalt i en varmepumpe som 
tilhører varme-værket.

Læs mere på www.ens.dk/info/ 
nyheder/nyhedsarkiv/ 
lettere-udskifte-oliefyret-varmepumpe
 

Dét er udgangspunktet for en ny forret-
ningsmodel, som et konsortium bestående af 
EXERGI Partners, Insero Energy og Bræd-
strup Fjernvarme har udviklet med økono-
misk støtte fra Energistyrelsen.

Demonstrationsprojekt
Konceptet med, at et fjernvarmeværk sæl-
ger ’varme’ fra individuelle varmepumper, 
afprøves nu og frem til 2015 i et demonstra-
tionsprojekt finansieret af Energistyrelsen. 
Her arbejder værkerne bl.a. med tilbud til 
husejerne, der skal være så ens som muligt, 
uanset om kunderne bor i byen eller på 
landet.

Internetbaseret overvågning af varmepum-
perne og målere inde i bygningerne giver 
samtidig værkerne mulighed for at tilbyde 
supplerende services såsom fjerndiagnose 
med rådgivning om kundens varmeforbrug og 
indeklima. 

I demonstrationsprojektet skal det doku-
menteres, at central styring sikrer optimal 
drift og en lav samlet elregning, samtidig 
med at kundernes komfortønsker respekte-
res. Når kunderne betaler for den faktiske 
varmeleverance til en kendt pris, er det 
værkerne, der løber med risikoen. 

Nye opgaver for værkerne
Selv om konceptet over for kunderne frem-
står som en variant af ’fjernvarme’, rummer 
dette en række helt nye opgaver for vær-
kerne. Indkøb og servicering af individuelle 
varmepumper, software til fjernstyring og 
overvågning af varmepumper, risikohåndte-
ring etc. For værker, der ikke kan eller ønsker 
at håndtere alle disse nye funktioner, findes 
der hjælp at hente. Det første service- og 
grossistselskab - Energy Services – er alle-
rede etableret og bistår nogle af værkerne i 
demonstrationsprojektet.

Kommunale perspektiver
Fjernvarme uden rør er samtidig et opgør 
med de stramme geografiske grænsedrag-
ninger, der har præget varmeforsyningen. 
For kommunerne betyder det bl.a. en bedre 
balance i tilbud til byer og landdistrikter. 
Dette er ikke mindst synligt i den strategiske 
energiplanlægning, hvor der har manglet 
nogle ressourcestærke aktører, der kan 
give tilbud til borgere i hele kommunen og 
ikke kun i byerne. Samtidig baner dette vej 
for samarbejde imellem værker og andre 
aktører. n

Ø billig og grøn varme. Det følger en historisk 
tradition, hvor samfundet har givet en vigtig 
en håndsrækning, når byerne havde presse-
rende problemer. De almennyttige bolig-
selskaber kom til verden for at løse byernes 
problemer med mangel på boliger efter 
anden verdenskrig. Senere blev byfornyel-
sen det værktøj, der skulle sikre en tiltrængt 
modernisering af byernes ældre private 
udlejningsbyggeri.

En håndsrækning til  
landdistrikterne
I dag er situationen en anden. Nu er det 
landdistrikterne og landsbyerne, der trænger 
til hjælp.

Her forekommer det oplagt, at fjernvar-
meværkerne – som bar hovedansvaret for at 
oliefyrene blev smidt ud af byerne – nu gør 
opgaven færdig i det øvrige land og tilbyder 
landdistrikterne effektiv, grøn og billig varme-
forsyning.

Værkerne har nogle oplagte fordele. De har 
en eksisterende driftsorganisation, generelt 
stor tillid hos kunderne, samt en økonomi der 
er underlagt offentlig priskontrol. Opgaven er 
jo ret beset den samme som ved traditionel 
fjernvarme. Kundens centralvarmesystem 
skal have en grøn og stabil varmeforsyning. 
Hvorvidt værket leverer varmen via rør, 
spande eller fra en varmepumpe hos kunden, 
er jo mest et spørgsmål om logistik.
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Grøn eller sort 
energi?
Erhvervsliv og politikere ønsker et EU, 
der er selvforsynende med energi – og 
den skal både være grøn og sort. Det kom 
frem på debatmøde forud for EU- 
parlamentsvalget

Af Christina Dam 
Kristensen, stud.scient.
adm og studenter- 
medhjælper  
Energiforum Danmark

DANSK INDUSTRI OG DANSK 
ENERGI havde i forbindelse med valget 
til EU-Parlamentet den 25. maj inviteret 
til debat om EU og dansk energi- og kli-
mapolitik først i april. Spidskandidaterne 
til EU-Parlamentet var mødt kampklare op 
til en debat om EU's strategier på ener-
giområdet. En debat, der ikke mindst er 
aktuel, fordi EU er i gang med at udforme 
den kommende klima- og energipolitik 
frem mod 2030. Strategien er afgørende 
for, hvordan industrien og hele energisek-
toren planlægger fremadrettet.

På programmet var både Public Affairs 
Director Flemming Voetmann fra Danfoss 
samt Senior Vice President Jesper Tho-
massen fra Nordic Sugar. 

Flemming Voetmann fra Danfoss lagde 
ud med en opfordring til, at debatten 
ikke kom til at handle om ”grøn eller 
sort energi”, men efterspurgte i stedet 
en mere nuanceret diskussion. Danfoss 
beskæftiger sig med energibesparelser, 
og Flemming Voetmann pointerede, at 
der et kæmpe potentiale i netop dét, især 
hos mange af vores nabolande mod øst. 
Men selv i de energieffektive stater som 
Danmark og Tyskland, er det ikke kun et 
spørgsmål om grøn eller sort energi, slog 
han fast. 

Jesper Thomassen fra Nordic Sugar 
nævnte i sit indlæg, at der fra EU's side 
er mange gode hensigter, men at der 
mangler en overordnet helhedsplan og en 
strategi for, hvor vi er på vej hen. Skal vi 

have flere vindmøller, eller er det bedre 
med en satsning på kul, som vi er gode til, 
og hvor vi allerede har topmoderne anlæg 
på plads? Begge debattører satte spørgs-
målstegn ved EU's direktivsystem og om 
de ambitiøse mål, som EU har sat på hele 
energiområdet, overhovedet er opnåelige. 

Spidskandidaterne til EU-Parlamentet 
var således udfordret af erhvervslivet fra 
starten. Den politiske debat kom da også 
i høj grad til at handle om energieffekti-
vitet og om, hvor afhængige vi skal være 
af kul, gas og olie fra lande uden for EU 
i fremtiden. Der var bred enighed om, at 
vi ønsker et EU som er selvforsynende 
med energi, men metoderne var der flere 
forslag til. Der var et klart ønske fra både 
virksomhederne og politikerne om, at EU 
burde satse på både sort og grøn energi 
i fremtiden, og at det ikke var et ”enten- 
eller”, men nærmere en kombination af 
begge dele, som vi skulle satse på. 

Bendt Bendtsen fra Det Konservative 
Folkeparti lagde vægt på, at energieffek-
tiviseringen skal foregå i alle EU-lande, 
og at det handler om at få alle med. Mor-
ten Helveg fra Radikale Venstre talte om, 
at det kommer til at kræve ofre, hvis vi vil 
være uafhængige af Rusland og samtidig 
have en energipolitik, som er langtids-
holdbar; det vil koste både arbejdspladser 
og eksportkroner, pointerede han.

Jeppe Kofod fra Socialdemokraterne 
efterlyste klare mål fra EU om energi-
effektivitet og gav udtryk for, at førend de 

er på plads, er det meget besværligt for 
virksomheder og medlemsstater overho-
vedet at agere. 

– Dermed ikke sagt, at EU ikke har 
fået udrettet en masse, for vi er i front 
på mange områder, men skulle man ikke 
få alle med, så det ikke bare er få lande 
inden for EU, der buldrer afsted? spurgte 
han. 

Direktøren for Dansk Industri, Trine 
Roed, rundede debatten af med at 
påpege, at der på EU-plan er indført 
mange direktiver, der er langt strammere 
end i de lande, vi eksporterer til, og det 
skaber en ulige konkurrence, som ikke er 
gunstig for europæisk og dansk eksport. n

Energiforum Danmark har  
spurgt flere spidskandidater til  

Europa-Parlamentet om deres holdninger 
til EU’s energipolitik og- visioner.  
Læs svarene på de følgende sider. 
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Den europæiske 
energi skal flyde  
nemmere over landegrænser, 
mener politikere

Vi får hele at vide, at mere og mere bliver bestemt i EU – og at vi danskere ved for  
lidt om det. Derfor spurgte Energiforum Danmark syv danske spidskandidater til  
Europa-Parlamentsvalget, hvad de mener om EU og energien. 
Se de svar, vi modtog, her. Redaktionen blev afsluttet  
inden Europa-Parlamentsvalget

Redigeret af Malene Dissing, journalist, 
Energiforum Danmark

Hvad er din vision for et grønt og energieffektivt Europa?  
Og synes du, at EU's politik på energiområdet er ambitiøs nok?
JEG ER ENIG I, at EU skal koordinere vores 
energipolitik. Hvis vi skal være uafhængige 
af udefrakommende energi, er det vigtigt at 
få et indre marked for energi til at fungere. 
Energipolitik er i dag også magtpolitik, 
hvilket blandt andet Ruslands ageren viser. 
Problemet med EU’s energipolitik er, at den 
mangler fokus. Den burde fokusere på at 
skabe den basale infrastruktur og unbundling 
mellem landene i stedet for at stille krav til 
landenes energimix mv. Dette burde komme 
i anden række, så vi hurtigst muligt fik sikret 
infrastrukturen og derefter kunne fokusere på 
de øvrige elementer. n

 Morten Messerschmidt, 
Dansk Folkeparti

JEG MENER, at vi bør øge ambitionsni-
veauet for EU’s klimapolitik. Det vil gøre, 
at vi har en mulighed for at forhindre farlige 
klimaforandringer, gøre os fri fra den energi-
import, vi har fra Rusland og Mellemøsten, 
befri os fra luftforurening, der hvert år koster 
mange menneskeliv, og samtidig skabe 
mange nye grønne arbejdspladser.  Jeg synes 
på ingen måde, at politikken er ambitiøs nok 

i dag. Det vil jeg gerne være med til at ændre 
efter valget den 25. maj. n

 Jeppe Kofod,
Socialdemokraterne

DET INDRE MARKED for energi skal 
indfries. Monopoler skal nedbrydes, og de 
europæiske markeder skal kobles sammen 
med energiforsyningsmotorveje for el og gas, 
så vi kan bruge vores energi mest optimalt. 
Det betyder, at eksempelvis overskydende 
vindenergi fra Danmark kan bruges i lande 
længere sydpå, der omvendt kan sende deres 
overskydende energi mod nord. På grund 
af flaskehalse på energinettet taber danske 
virksomheder en halv milliard i eksportind-
tægter. EU skal i stigende grad agere samlet 
udadtil og opbygge alternative transportveje 
til f.eks. den russiske gas. Flere importkilder 
vil kunne sikre en bedre pris. EU’s energi- og 
klimapolitik kunne godt være mere ambitiøs. 
n

Ulla Tørnæs, 
Venstre

JEG KÆMPER for et grønt Europa med 
ren luft og vand til alle. Og jeg tror på en 
fremtid med vindmøller frem for Putins 
gas. Svensk vandkraft, dansk vindenergi og 
spansk solkraft skal opvarme tyske hjem. 
Og så skal vi blive endnu bedre til at spare 

på energien – for den billigste energi er den, 
vi ikke bruger. Vejen frem er grøn omstil-
ling og et indre marked for energi i Europa. 
Den udvikling skal vi fremme via ambitiøse 
europæiske klima- og energimål. Jeg arbejder 
for bindende mål med en 40 procents CO2-
reduktion, 30 procent vedvarende energi 
og 40 procent energieffektivisering i 2030. 
For jeg ser gerne, at EU bliver endnu mere 
ambitiøse på klima- og energiområdet, end 
vi er i dag. n

Morten Helveg Petersen
Radikale Venstre

VI SKAL UDVIKLE en bæredygtig ener-
giforsyning i Europa, og det handler for mig 
om, at vi går på to ben. For det første skal vi 
spare på energien via øget energieffektivitet. 
Så forurener vi mindre, vi importerer mindre 
energi, og vi gavner afsætning og udvikling 
af dansk grøn teknologi. For det andet skal 
vi etablere det indre marked for energi, hvor 
energi uhindret kan passere landegrænser. 
Hvor vindenergi, der produceres i Nord-
europa, og solenergi, der produceres i Syd-
europa, begge kan transporteres over lange 
afstande. Det kræver naturligvis investerin-
ger i energi-infrastruktur. n

Bendt Bendtsen, 
Det Konservative Folkeparti

32 / Energiforum Danmark maj 2014

Ø



Energiforum Danmark maj 2014 / 33

Parlamentets vigtigste rolle er for mig at se 
at holde den grønne fane højt. At være dem, 
der konstant presser regeringsledere og Kom-
missionen til at være mere ambitiøse på den 
grønne omstilling.

Morten Helveg Petersen, 
Radikale Venstre

Hvad synes du om Kommissionens ambition om 
en 40 procent reduktion af CO2-udledning  
i 2030? Og hvordan vil du arbejde i forhold til  
denne målsætning?
JEG ER BEKYMRET FOR, at Kommissio-
nens forslag vil skade vores konkurrenceevne 
yderligere. Vi har allerede set, hvordan EU 
er milevidt foran resten af verden, hvilket 
har ført til meget høje energiafgifter, som 
belaster vore virksomheder og dermed 
gambler med vore arbejdspladser. Jeg synes, 
det må kræve et større engagement fra Kina, 
USA og andre, før EU hæver sine ambitioner 
yderligere. n

Morten Messerschmidt, 
Dansk Folkeparti

JEG MENER, at målsætningen bør øges, 
så vi reducerer 50 procent af vores CO2 i 
2030. Det kræver, at vi kommer i gang nu. 
Det er der brug for i forhold til klimaet og 
i forhold til at få skabt en masse grønne 
arbejdspladser. Jeg vil bruge min indflydelse i 
Europa-Parlamentet sammen mine social- 
demokratiske partifæller til at trække ambiti-
onsniveauet i vejret. n

Jeppe Kofod,
Socialdemokraterne

EU’S KLIMA- OG ENERGIMÅLSÆT-
NINGER skal være ambitiøse. Af hensyn 
til klimaet og navnlig af hensyn til Danmarks 

Hvordan mener du, at 
EU skal påvirke det  
globale klimaarbejde?
DET VIL VÆRE EN GOD IDE at få andre 
lande til at have samme ambitionsniveau 
som vores, inden vi hæver EU’s. Det er 
vigtigt at være realistisk. Når eksempelvis 
EU’s revisorer påpeger, at energibesparelses-
direktivet i et land som Italien først vil have 
tjent sig hjem om 444 år, er det tydeligt, at 
den førte politik er uden sammenhæng med 
virkeligheden. n

Morten Messerschmidt, 
Dansk Folkeparti

EU SKAL VED AT GÅ FORAN lægge pres 
på lande som Kina og USA, der i øjeblikket 
ikke gør nok i forhold til klimaet. Hvis ikke EU 
presser på, er der ingen, der gør det. Her har 
EU en meget vigtig rolle at spille. n

Jeppe Kofod, 
Socialdemokraterne

EU SKAL SELV påtage sig nogle ambitiøse 
og forpligtende målsætninger, så vi kan vise 
det gode eksempel og presse andre udvik-
lede økonomier til at påtage sig deres del af 
ansvaret. Desuden skal EU fungere som en 
konstruktiv og løsningsorienteret aktør i de 
internationale forhandlinger. n

Ulla Tørnæs, 
Venstre

LIGESOM DANMARK gør en grøn forskel 
i Europa, kan Europa gøre en grøn forskel i 
verden. Danmarks grønne indsats har i sig 
selv meget beskeden betydning for verdens 
samlede CO2-reduktion. Men vores indsats 
og engagement har en enorm symbolsk og 
politisk værdi. Og vi gør en forskel i EU. Til-
svarende kan EU blandt andet via ambitiøse 
klima- og energimål gøre en reel grøn forskel 
i verden. n

Morten Helveg Petersen, 
Radikale Venstre

BÅDE DANMARK OG EUROPA-
PARLAMENTET skal spille ind til 
Europa-Kommissionen i forhold til det 
forhandlingsmandat, EU rejser med til de 
årlige klimaforhandlinger i FN-regi. En global 
klimaaftale har dog lidt lange udsigter, så vi 
skal også arbejde på lokalt og regionalt plan 
med klimaudfordringerne. n

Bendt Bendtsen, 
Det Konservative Folkeparti

interesser som et grønt foregangsland. Men 
når det er sagt, så er politik det muliges 
kunst, og jeg synes egentlig, at EU’s klima- 
og energipolitiske målsætninger er rimelig 
ambitiøse alt taget i betragtning. n

Ulla Tørnæs, 
Venstre

JEG SYNES, det er en god og ambitiøs 
målsætning. Jeg havde gerne set, at den var 
endnu mere visionær. For mig er det helt 
centralt, at vi følger op med ambitiøse mål-
sætninger for vedvarende energi og energief-
fektivitet. n

Morten Helveg Petersen, 
Radikale Venstre

DEN STØTTER JEG, men 40 procents 
reduktion af CO2-udledningen kan ikke stå 
alene. Jeg vil også arbejde for at øge andelen 
af vedvarende energi til 30 procent og stille 
krav om 40 procents energibesparelser. Jeg 
vil holde Europa-Kommissionen og med-
lemslandene til ilden via indsatsen i Europa-
Parlamentet. n

Bendt Bendtsen, 
Det Konservative Folkeparti
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Nyt udbudsdirektiv fra EU sætter fokus på totalomkostninger ved indkøb. Det skal 
være med til at sikre energi- og miljørigtige indkøb

ELSPAREFONDEN kørte for år tilbage en 
tv-kampagne, der satte fokus på, at det kan 
være dyrt i længden at købe billigt. Budska-
bet var, at uanset om man køber en lyskilde 
eller et køleskab, så er det værd at se på, 
hvor meget el varen bruger – for det afgør 
den samlede pris.

På samme måde er det skrevet ind i 
regeringens Strategi for intelligent offentligt 
indkøb fra oktober 2013, at man altid bør 
overveje ”at inddrage totalomkostninger 
ved indkøb for at sikre lave totaløkonomiske 
omkostninger i brugsperioden.” TCO – total 
cost of ownership – er også indskrevet i det 
nye EU Udbudsdirektiv, som blev vedtaget i 
februar i år.

Det omfatter TCO-pris
Der findes ikke en præcis definition af, hvad 
en TCO-pris indbefatter. Men i den ideelle 
verden omfatter den alle de udgifter, som 
ejeren af produktet har til at anskaffe, eje og 
bortskaffe produktet. Det kan fx dreje sig om:
n Anskaffelsespris 
n  Transaktionsomkostninger, det vil sige alt 

det, som det koster at anskaffe en vare 
for eksempel indkøberens tid, fakturering, 
opstilling og implementering etc.

n  Driftsomkostninger, som udgifter til el, 
vand og forbrugsstoffer 

n  Service og vedligehold – det kan være 
udgifter til regelmæssigt servicetjek og 
udgifter til rengøring m.m.

n  Bortskaffelse, det vil sige, hvad det koster 
at komme af med det udtjente produkt - 
eller hvis det sælges, hvilken salgsværdi 
har produktet?

Indkøb efter TCO-pris fremfor anskaffelses-
pris giver ofte en konkurrencemæssig fordel 
til de mest energieffektive produkter, som 
måske nok er dyrere at anskaffe, men som 
set over hele produktets levetid er det bil-
ligste valg. Valg af energieffektive produkter 

med en lav TCO-pris vil resultere i bespa-
relser både i virksomhedens økonomiske 
regnskab og klimaregnskabet. 

Erfaringer med TCO
Når SKI prisevaluerer tilbud på computere, 
skærme, kopi/print-produkter og AV-udstyr 
sker det med udgangspunkt i TCO-prisen. 
SKI’s erfaringer viser, at indkøbsvalg baseret 
på TCO-beregninger giver mening på de 
områder, hvor der udover produktets anskaf-
felsespris også er en væsentlig løbende 
udgift ved at eje og anvende produktet eller 
ved at skaffe sig af med det, når det er 
udtjent. SKI er ved at udvide TCO-betragt-
ningen i nye udbud til andre varer end de 
strømforbrugende 

Forum for Bæredygtige Indkøb, et initiativ 
under Miljøministeriet, nedsatte i 2013 en 
TCO-arbejdsgruppe, bestående af repræ-
sentanter fra en række private virksomheder 
samt kommunale, regionale og statslige 
institutioner. Arbejdsgruppens mål har dels 
været at indsamle viden og erfaringer om 
TCO og dels at formidle, hvordan TCO kan 
anvendes i praksis. Arbejdet har resulteret i 
10 gode råd og en casesamling, som består 
af seks konkrete eksempler på, hvordan TCO 
har været anvendt i praksis. Resultatet er 
offentliggjort på www.ansvarligeindkøb.dk.

Af Rikke Dreyer, Chef-
konsulent, SKI, Statens 
og Kommunernes 
Indkøbs Service

De seks cases spænder bredt fra anlæg-
gelse af en skøjtebane over valg af profes-
sionelt storkøkkensudstyr til indkøb af bleer, 
computere og frysere, som man blandt andet 
bruger i laboratorier. Fællesnævneren for de 
fleste af disse cases er, at energiforbruget 
i produkternes levetid udgør en betydelig 
økonomisk post på det efterfølgende drifts-
budget. Derfor blev der opnået væsentlige 
besparelser både for miljøet og pengepun-
gen, fordi der i forbindelse med anskaffelsen 
blev tilbudsevalueret på TCO-prisen fremfor 
blot på anskaffelsesprisen.

Erfaringerne fra arbejdsgruppens case-
arbejde viser, at det er muligt at inddrage 
TCO i de offentlige indkøb, og at det giver 
god mening, fordi der er gevinster at hente. 

Det offentlige er altså i gang. Vi er startet 
med små skridt og de lavt hængende frugter, 
men ambitionerne er store. Private virksom-
heder må forberede sig på, at deres tilbud 
ikke kun vil blive evalueret på prisen, men 
på de samlede omkostninger det koster for 
ejeren at anskaffe, eje og bortskaffe produk-
tet på den korte bane. På den lange bane er 
der fra EU’s side lagt op til, at også indirekte 
samfundsmæssige omkostninger i form af 
miljømæssige eksternaliteter skal prissættes 
og indregnes i offentlige tilbud. n 

SKI’s TCO-beregner

På SKI’s hjemmeside findes de beregnere, som 
SKI har benyttet til at beregne TCO-prisen. Der 
hører en vejledning til beregnerne, og SKI anbe-
faler, at man læser denne, inden man benytter 
beregnerne i eget udbud. Se beregnerne på 
www.ski.dk/viden/Sider/TCO-beregning.aspx
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Den købekraft, der ligger i 
både offentlige og private 
virksomheder, kan drive 
omfattende sociale og 
miljømæssige – men også 
økonomiske – forandringer 
og forbedringer i fremti-
den − både i Danmark og i 
resten af verden. 

Lær af andres  
erfaringer

Når man giver sig i kast med at indføje bære-
dygtighedskrav i sine indkøbskriterier, kan det 
for nogle virke lidt uoverskueligt. Det kan være 
svært at gennemskue, hvad man skal satse 
på og hvordan. Den gode nyhed er derfor, at 
mange har været i samme situation før, og at 
alle relevante værktøjer er nu samlet på  
www.CSR-indkob.dk.

Lovkrav til indkøb i det offentlige
Det gør altså en forskel, hvad vi køber, og 
derfor er indkøbere i alle offentlige institu-
tioner underlagt en forpligtelse til at sikre, at 
indkøb sker på et bæredygtigt grundlag.

Dette følger af paragraf 6 i Miljøbeskyt-
telsesloven, der foreskriver, at offentlige 
myndigheder i forbindelse med anlægs- 
arbejde, drift, indkøb og forbrug skal virke for, 
at samfundsudviklingen sker på et bære-
dygtigt grundlag. Derudover stiller EU-Kom-
missionens direktiv om fremme af renere og 
mere energieffektive køretøjer krav om, at 
køretøjets miljøeffekt og energiforbrug i hele 
sin levetid skal indgå i indkøbsbeslutningen.

For alle statslige institutioner gælder også 
et cirkulære om energieffektivisering, som 
forpligter dem til at udøve energieffektiv 
adfærd – herunder at indkøbe energieffektive 
produkter. 

Desuden er der et nyt cirkulære på vej, 
som skal sikre, at der indkøbes dokumenter-
bart bæredygtigt træ ved indkøb af træ og 
træbaserede varer i staten samt ved brug af 
træ til statslige bygge- og anlægsarbejder. 

Sidst men ikke mindst blev EU’s nye 
udbudsdirektiv vedtaget i februar i år. 
Overordnet set er direktivet dikteret af 
Europa 2020-strategien, som har til formål 
at fremme økonomisk udvikling og bæredyg-
tig vækst. Det er altså et ønske fra EU, at 
offentlige indkøb skal bidrage til, at EU når 
sine 2020 mål – herunder klimamål.

Ud over det offentliges lovpligtige indsats 
findes en række frivillige ordninger, der viser, 
at især miljøhensyn er en høj prioritet her i 
landet. n

Af Rikke Dreyer, Chefkonsulent, SKI, Statens og 
Kommunernes Indkøbs Service

I DANMARK KØBER DEN OFFENT-
LIGE SEKTOR hvert år ind for i alt 300 mia. 
kr. Omfanget af de offentlige indkøb betyder, 
at indkøbere har et meget stort ansvar. Ikke 
blot for at tænke på klima, miljø eller sociale 
hensyn isoleret set, men for at arbejde 
ansvarligt og helhedsorienteret, som det lig-
ger i bæredygtighedsbegrebet.

En ny undersøgelse, som er udført af 
Region Hovedstaden og Niras, viser, at 
næsten 80 procent af klimafodaftrykket for 
en gennemsnitlig borger i Region Hovedsta-
den stammer fra borgerens forbrug af varer 
og services. Det er svært at lave samme 
regnestykke for virksomheder, fordi det vil 
svinge meget mellem brancher, for eksempel 
industri og serviceerhverv, men regionens 
undersøgelse konkluderer, at virksomheder-
nes største CO2-udledning foregår via indkøb 
af importerede varer. 



Udnyt alle 
mulighederne på 
energiforumdanmark.dk
I forbindelse med åbningen af Energiforum 2014 lancerede vi vores nye hjemmeside. 
Hjemmesiden er en vigtig del af strategien om at positionere Energiforum Danmark 
som førende, når det gælder nyhedsformidling og videndeling inden for rationelle 
energibesparelser
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Af Flemming Kehr, 
medlem af Energiforum 
Danmarks bestyrelse

ENERGIFORUM DANMARKS NYE 
HJEMMESIDE booster videndeling og 
nyhedsformidling! Den nye hjemmeside 
er samtidig en central del af bestyrelsens 
arbejde med en digital strategi, der også på 
længere sigt indbefatter sociale medier, viral 
markedsføring, mobil kommunikation mv. 
Strategien sigter blandt andet mod at tilret-
telægge kommunikationens indhold, form 
og medievalg efter det enkelte medlems 
individuelle behov.

Ud over lanceringen af hjemmesiden har vi 
ændret formen på vores elektroniske nyheds-
breve, således at læsevenligheden er forøget 
og indholdet strammet op. Derudover er 
der også mulighed for at modtage udvalgte 
nyheder via SMS/MMS. Tilmelding sker via 
hjemmesiden.

Optimeret til både mobil,  
tablet og PC
Designet på hjemmesiden tilpasser sig nu 
det device, du benytter – uanset om du kig-
ger på hjemmesiden fra en mobil, en tablet 

Brug hjemmesiden og bliv  
endnu klogere på energi!
Hvis du ikke allerede har været inde på den 
nye hjemmeside, vil vi kraftigt opfordre dig til 
at gøre det snarest. Vi vil også opfordre dig 
til at tilmelde dig nyheder på sms. Den nye 
hjemmeside er et nyhedssite. Du vil derfor 
opleve, at der komme nye artikler med viden 
fra ind- og udland hver dag, ligesom kursus- 
og uddannelseskalenderen hele tiden bliver 
opdateret. n

Husk at 
registrere dig 

med mobilnummer 
og e-mail adresse på 

energiforumdanmark.
dk. Så får du altid de 

seneste nyheder 
direkte på mobilen 

eller i din mail-
box.

Husk 

at ALLE medlemsvirksomheder kan få  
kurser i kursus- og uddannelseskalenderen.  
Interesseret? Send en mail til  
info@energiforumdanmark.dk

eller PC'en på dit kontor. Du har således 
altid adgang til vigtige funktioner som f.eks. 
uddannelses- og kursuskalender, beskeder 
fra medlemmer, generelle nyheder, informa-
tion fra taskforces, magasinet Energiforum 
samt vigtige præsentationer og dokumenter 
under den password-beskyttede medlems-
sektion.
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Energiforum Danmark – bestyrelse og lokalafdelinger

Nye medlemmer

Bestyrelse og sekretariat byder velkommen til  
følgende nye medlemmer:

Formand: Mads Bo Bojesen  35  31  35 31
Næstformand: Susanne Kuehn  45  56  16  16
Næstformand: Karen Marie Pagh Nielsen 49  28  25 61

Bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Steen Harbo 36  39  35 45
Poul Schoelzer  44  43  42  95
Flemming Kehr 21  24  36  12
John Kepny Rasmussen 38  38  18  90
Christian Trollo 77 77  70  00
Lars Thygesen 24  98  86  69

Bestyrelsessuppleanter:
Henrik Offendal  38  14  64  02
Karina Dalgaard Müller  21  72  41  34       

Lokalafdelinger:
Nordjylland: John Esbech 99  36  77  00
Midtjylland: Jacob Worm 87  44  11  39
Sydjylland: Søren Vinding 72 16 27 61
Fyn: Jørgen Halkjær 40  16  50  74
Hovedstadsområdet: Sekretariatet 38  34  30  40
Bornholm: Hans-Aage Steenberg  56  95  53  30
Region Sjælland: Niels Boel  20  63  86  85

at du på den nye hjemmeside har mulig-
hed for at sende en besked fra medlem til 
medlem? Log ind, vælg beskeder, skriv din 
besked og vær med til at holde dine  
kollegaer i netværket opdateret

Kim Madsen
Frederikshavn Bolig-
forening

Torben Krogh
Glenco A/S

Thomas Tørnberg
Aleris

Jens Peder Wons-
beck Hansen
Lalandia Billund

Peter Wulff 
Andersen
BDO Kommunernes 
revision

Kenn Righolt
Green Investors A/S

Kristin Rødder
SolarLab

Rene Kjeldsen
Syddansk Universitet 
Odense

Søren Pretzmann
Evikali A/S

Andreas Bassett
Vand og Affald A/S

Thomas Thomsen
Aalborg Ingeniørerne

Henrik Torp
Enitek

Jacob Ladefoged  
Nielsen 
Vejen Kommune 

Arne Plenge 
Jakobsen
Topdanmark

Carsten Nørgaard 
Topdanmark

Vidste du...



Vi energioptimerer privatboliger med garanti for effekt.
Følg os på LinkedIn og læs om vores projekter og kundernes oplevelse med os.

valg, når der skal
Det nye, professionelle

energirenoveres
Interessen for vedvarende energiløsninger er stigende. Og eftersom en investering i  
vedvarende energi ofte er en stor investering, stiger boligejernes efterspørgsel efter  
holdbare løsninger og kompetent rådgivning

Kontakt altid en godkendt VE-installatør – så er du sikker på at få den rette løsning.
Læs mere på veinstallatør.dk

5 gode grunde til at 

vælge en VE-installatør:

  

Specialuddannet i vedvarende energi

    Godkendt af Energistyrelsen

 Opdateret på teknologi og lovgivning

Ekspert i valg af løsning og  

dimensionering

   Godkendt og dækket af  

TEKNIQs garanti



Den med viden og netværk vinder
Klik ind på www.danvak.dk

OG FÅ ALLE FORDELENE
BLIV MEDLEM AF DANVAK

DANVAK ER FORENINGEN FOR DIG, der  
arbejder professionelt med bygningsinstallationer, 
indeklima og energi. Som medlem af Danvak vil 
du altid ligge forrest i videnkapløbet og have det 
stærkeste netværk.  

Vi sørger nemlig for at holde dig på fuld omgangs-
højde med udviklingen gennem faglige arrange-
menter og kurser og hjælper dig med at booste dit 
netværk, så du altid har adgang til endnu  
mere viden – og nye spændende jobs.

SÅDAN HOLDER VI DIG I FAGLIG TOPFORM: 

n  Du får Danvaks højaktuelle kurser, konferencer 
og temamøder til medlemspris

n  Du får gratis adgang til Danvaks 11 forskellige 
netværk

n  Du får et gratis abonnement 
 på HVAC Magasinet  
 – det førende magasin 
 for bygningsinstallationer,  
 klima- og energiteknik

n  Hvis du bliver ledig, får du  
 20% rabat på alle  
 arrangementer.


