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nedbringe energiforbruget til
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Real time visning af data fra målere
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Kontakt ista på 77 32 33 00 for mere information.
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Eurovent-certifikat
Når det indre tæller
At skindet kan bedrage er et problem for alle. Hvis du kræver Euroventcertifikat, får du et produkt som er: Testet af uafhængig tredjepart
og testet efter europæiske og internationale standarder.
Eurovent-certifikat for produkter der holder, hvad de lover.
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Tid til j stering
Det store energiforlig fra 2012 blev
generelt godt modtaget hos interessenter
i branchen, lige fra Dansk Industri til
Det Økologiske Råd. Både de langsigtede
planer og muligheden for senere at evaluere og justere kursen vakte tilfredshed.
Nu – tre år efter – er det netop justeringer,
der er behov for.

ALLE HAVDE ET HJØRNE at brokke sig over eller noget de savnede, men alle var også grundlæggende glade og tilfredse. Sådan var
situationen, efter at energiforliget blev vedtaget af et bredt flertal i
folketinget for 3 år siden.
Noget af det, der skabte glæde, var, at aftalen var så langsigtet.
Branchen har nemlig brug for stabile rammebetingelser, når der skal
investeres i så stor en omstilling, både når det gælder ny grøn forsyning, energirenovering og energioptimering. En anden ting, som de
mange aktører noterede med tilfredshed, var, at der undervejs var en
række muligheder for at evaluere og justere kursen. Og det er netop
det, der er ved at ske.
Nogle af de virkemidler, som vi troede på og regnede med i 2012,
er kommet i problemer. For eksempel er det ikke længere så let for
Energiselskaberne at høste de besparelser, de har forpligtet sig til –
det er blevet sværere og dyrere. Samtidig er der kritik af, at ordningen
primært rammer storindustrien og ikke de SMV´ere og borgere, som
betaler den største del af gildet.
Det er spændende, hvad en ny aftale kommer til at indeholde.

Ingen slingrekurs, tak
Energimærkning af store bygninger har været en udfordring, og var
det allerede i 2012. Som du kan læse i dette blad (s. 28), er vi på vej
til at investere et trecifret millionbeløb i energimærker, der risikerer at
stå ubrugte hen.
Her har både dem, der køber mærkerne, og dem, der udfører dem,
et stort ansvar. Det er faktisk muligt at bruge energimærkerne til
noget, hvis man får de rigtige data på den rigtige måde. Jeg indrømmer, at erfaringerne med første runde af energimærkning ikke er
prangende. Men lad os håbe, at Energistyrelsen åbner op for bedre
data og dataoverførsel til den kommende generation af mærker, og at
udbuddene bliver skarpere og mere konkrete. Vi bør kunne gøre det
bedre.
I dette blad har vi også andre artikler, der indikerer behov for justeringer. Der er behov for at fyre op under den strategiske energiplanlægning (s. 16), og Venstres energipolitiske ordfører skriver på side
10 om grøn realisme og behovet for at bremse lidt op. Vi har også en
artikel, der handler om industriens udfordringer med at deltage i den
grønne omstilling (s. 18).
Det er vigtigt at tænke sig godt om og justere, hvor der er behov.
Men der er en hårfin balance mellem at blive klogere og at få kolde
fødder.
I forhold til de langsigtede mål og de stabile rammebetingelser er
det afgørende, at justeringerne ikke udvikler sig til slingrekurs. n
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•
•
•
•
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Nem og hurtig online adgang til målerdata
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Opsætning af e-mail alarm til brug for
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For mere information
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Læs mere på brunata.dk
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KNX STYRER ENERGIEN
KNX regulerer energiforbruget efter dit behov og brugsmønster.
Læs mere på www.knx.dk
Denmark

Foto: Maria Rask Hetoft Poulsen

Drop det
tekniske,
når du skal
sælge teknik
Rens din salgstale for
tekniske informationer
og husk, at alle kunder er
forskellige. Det er vejen
frem, når der skal sælges
tekniske produkter, lød
det fra kommunikationsekspert ved Energiforum
Danmarks Netværkskonference, der blev afholdt i
Kolding i sidste måned.

NÅR DU SKAL SÆLGE dit produkt til en
kunde uden større teknisk forståelse, skal du
sætte dig i kundens sted og skrue helt ned
for de tekniske detaljer i salgstalen.
Så klart var budskabet fra kommunikationsekspert og konsulent i 3F, Michael
Pedersen, da han i oktober holdt oplæg på
Energiforum Danmarks netværkskonference
”Energiadfærd - sådan kommer du i mål med
dine energibesparende tiltag”.
– Som tekniker kan du ikke researche dig
frem til kundens behov. Du er derfor nødt
til at bruge dine sanser og intuition, hvis du
vil i mål med din løsning. Alt det, der giver
mening for dig som installatør, giver ikke
nødvendigvis mening for kunden, så du er
nødt til at vurdere og mærke efter, hvad der
giver mening i den konkrete situation, siger
Michael Pedersen.

Drop teknikken
Han mener ikke, at der findes en kommu-
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nikationsmodel med succesgaranti, som
installatører kan hive op af hatten på hver
opgave – for de salgsargumenter, der virkede
hos en kunde i går, virker måske ikke i dag.
I langt de fleste tilfælde er det dog en god
idé at fokusere på det, der skaber værdi for
kunden og ikke forfalde til lange taler om tekniske detaljer.
Ifølge Michael Pedersen skal man huske,
at det ikke er en selvfølge, at fru Jensen er
interesseret i alle de tekniske informationer,
når hun skal have skiftet sit oliefyr ud. Hun
interesserer sig næppe for indgående detaljer
om fyrets virkningsgrad, men er stensikkert
interesseret i at vide, hvor mange penge hun
kan spare ved at vælge netop dét fyr, som du
foreslår hende.
Derfor er det ifølge Michael Pedersen
vigtigt, at du som fagmand nøje overvejer,
hvilke informationer den konkrete kunde har
brug for. n

Tre gode råd når du skal sælge tekniske
løsninger til en ikke-tekniker:

Drop den tekniske salgstale lød det fra
kommunikationsekspert og konsulent
i 3F, Michael Pedersen, da han holdt
oplæg på Energiforum Danmarks konference ”Energiadfærd - sådan kommer
du i mål med dine energibesparende
tiltag”.

Brug dine sanser og intuition til at forstå, hvad kunden har brug for - din intuition er
dit bedste værktøj, når du skal kommunikere med kunden.

Kommunikér kort og præcist og overvej nøje, hvad kunden har brug for at vide, og
hvad der er overflødig information. Undgå lange tekniske forklaringer, medmindre
kunden selv efterspørger det.

Af Maria Rask Hetoft
Poulsen, studentermedhjælp i Energiforum
Danmark

Drop den tekniske salgstale lød det
fra kommunikationsekspert og konsituationen
fra
kundens perspektiv og spørg: ”What’s in it for me?”. Når du
sulentBetragt
i 3F Michael
Rask
Pedersen,
se problemstillingerne
fra kundens perspektiv, så kan du også finde de bedste
da hankan
holdt
oplæg på Energiforum
salgsargumenter.
Danmarks
konference ”Energiadfærd
- sådan kommer du i mål med dine
energibesparende tiltag”.
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Fjernkøling er så afgjort interessant for mange virksomheder og ejere af større bygninger.
Men den gode forretning kræver en velovervejet etableringsproces, en gennemanalyseret
leveringsaftale og i det hele taget en nøje planlægning af den efterfølgende drift af
installationerne.

Kristoffer Bjerg Sørensen fra ingeniørvirksomheden Sweco (tidligere Grontmij A/S red.).

Fjernkøling:

God forretning
eller dyr fornøjelse
Kender man ikke sit
kølebehov i detaljer og
har styr på forsyningens
krav, kan det koste
millioner i strafafgifter.
Et grundigt forarbejde
er afgørende, når det
kommer til fjernkøling.
Men så kan investeringen
til gengæld vise sig
at være en rigtig god
forretning.
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FJERNKØLING er en relativt ny teknologi
med stort potentiale, ikke mindst når det
gælder energieffektivitet og bæredygtighed.
Fjernkøling frem for traditionel køling skaber
mulighed for at opnå væsentlige elbesparelser og en betydelig reduktion af CO2udledningen. Og så slipper kunderne desuden
for at skulle etablere og drifte egne, lokale
kølecentraler.

Sådan virker det
Fjernkøling fungerer rundt regnet efter de
samme principper som fjernvarme. Forsyningsselskabet leverer koldt vand, men stiller
samtidig krav til, hvor meget køling man som
aftager ”skal bruge” – eller rettere hvor meget
vandet skal opvarmes, før det returneres til
forsyningsselskabet igen.
Set fra kundens synsvinkel gælder det
derfor i høj grad om at opstille en retvisende
business case, der baseres på de rette forudsætninger. Særligt tre elementer er vigtige at
have styr på, inden man går i gang. Korrekt
dimensionering af køleinstallationen, at vand-

fordelingen i kølesystemet er i balance og
endelig en detaljeret viden om, hvordan man
servicerer og vedligeholder sin køleinstallation mest hensigtsmæssigt fremadrettet.

Strafafgifter vælter læsset
Fjernkøleaftalen er baseret på meget specifikke forudsætninger om kølebehov og på
temperaturen på det vand, der sendes retur til
forsyningsselskabet. Afvigelser fra forudsætningerne kan koste kunden strafafgifter i
millionklassen.
– Fjernkøling er så afgjort interessant for
mange virksomheder og ejere af større bygninger. Men den gode forretning kræver en
velovervejet etableringsproces, en gennemanalyseret leveringsaftale og i det hele taget
en nøje planlægning af den efterfølgende
drift af installationerne, forklarer Kristoffer
Bjerg Sørensen fra ingeniørvirksomheden
Sweco (tidligere Grontmij A/S red.).

Stor besparelse
En af de virksomheder, der har fået glæde

Foto: Det Danske Filminstitut og Colourbox

af at skifte til fjernkøling, er Det Danske
Filminstitut, som har til huse i Gothersgade i
København.
Det Danske Filminstitut begyndte overvejelserne om overgang til fjernkøling for et par
år siden, da de observerede driftsproblemer
med husets gamle kølecentral.
– Vi havde dels et ønske om at slippe for
at drifte vores egen kølecentral, og dels ville
vi gerne gøre vores bygning mere energieffektiv og grøn. Løsningen med fjernkøling
virkede umiddelbart til at kunne møde begge
krav. Vi blev præsenteret for de tekniske og
økonomiske estimater af forsyningsselskabet, men det var så kompliceret rent teknisk,
at vi besluttede os for at få Sweco på som
rådgiver. Vi blev nødt til at få styr på vores
installationer og vores faktiske kølebehov.
Ellers kunne vi risikere at stå med nogle
driftsomkostninger til køling, som vi slet ikke
ville kunne styre, fortæller Flemming Andersson fra Det Danske Filminstitut.
– Sammen med Sweco fik vi udarbejdet og
gennemregnet en retvisende business case

Det Danske Filminstitut skiftede til
fjernkøling for at gøre bygningen mere
energieffektiv og grøn.

og dermed opstillet et troværdigt beslutningsgrundlag. Vi fik helt styr på installationerne
og de driftsmæssige forudsætninger i vores
bygning, så vi undgik en række faldgruber, før
vi underskrev forsyningsaftalen. Den øvelse
sparede os for 80% af de årlige udgifter
sammenlignet med de første estimater fra
forsyningen. Så der er virkelig meget at hente
ved at gøre forarbejdet ordentligt, understreger Flemming Andersson.

optimal etablering og integrering af fjernkølingen med deres eget kølesystem.
– Hvis vi skal udnytte det fulde potentiale
af fjernkøling – både når det gælder drift og
bæredygtighed – er det et must, at fjernkølekunden både opnår maksimal energibesparelse og samtidig realiserer størst mulige
økonomiske gevinster ved en omlægning.
Det gælder om at fjerne risikomomentet for
fjernkølekunden, men så er fjernkøling også
en fremragende idé med store muligheder. n
Af Dorte E. Larnæs,
redaktør

Fjern risikomomentet
Kristoffer Bjerg Sørensen fra Sweco anbefaler da også, at potentielle fjernkølekunder
afsætter de fornødne ressourcer og involverer
de rette faglige kompetencer til at sikre en
Energiforum Danmark november 2015 / 9

TEMA:

STATUS PÅ ENERGIPLANERNE

VI ER GOD
I 2012 blev danmarkshistoriens bredeste energiforlig
indgået. Regeringspartiets energi- og klimaordfører ser
tilbage på de sidste tre år og peger frem mod nye ideer,
ambitioner og beslutninger.

DANMARK SKAL FORTSAT være et af
de førende lande i den grønne omstilling. Det
er regeringens helt klare mål. Vi skal præge
de øvrige EU-lande til at fastlægge ambitiøse
mål og politikker i fællesskab, og Danmark
skal tage en væsentlig del af ansvaret.
Regeringens langsigtede mål er, at Danmark i 2050 kan producere vedvarende energi
nok til at kunne dække det samlede danske
energiforbrug, så vi kan være uafhængige
af fossile brændstoffer. Det er et ambitiøst
mål. Heldigvis er vi allerede godt på vej i
Danmark.

Danmark i 2020
Med energiaftalen fra 2012 blev det aftalt,
at CO2-udledningen i 2020 skulle være 34
procent mindre, end den var i 1990. Energiforbruget skulle falde med 12 procent i forhold til
2006. Godt og vel 35 procent af vores energi
skulle komme fra vedvarende energikilder, og
knap 50 procent af vores elforbrug dækkes af
vindenergi.
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Og hvordan er det så gået med energiaftalen? På de kun tre år, der er gået, siden
aftalen blev indgået, har effekterne vist sig at
være aldeles positive. Effekterne af aftalen
ser for nuværende ud til at blive større, end vi
ventede, da vi underskrev aftalen.
Resultatet tyder lige nu på, at 38 procent
af vores energi i 2020 vil komme fra vedvarende energikilder i stedet for de 35 procent,
der var det oprindelige mål. Vi er på sporet
med en vindandel i 2020 på 50 procent og
kan muligvis nå 51 procent. Vi opnår tilmed
en højere reduktion af CO2, hvor vi sandsynligvis vil udlede 37 procent mindre CO2 i
2020 i stedet for de i aftalen forventede 34
procent.
Det er bedre resultater, end hele forligskredsen bag aftalen havde ventet.

Omkostninger stiger lidt
Det er også glædeligt, at den opdaterede
vurdering af energiaftalens omkostninger
ikke overstiger det niveau, der lå til grund

for aftalen. Men der er dog tale om en lille
stigning siden sidste opgørelse. Vi skal derfor
fortsat holde øje med omkostningerne. Den
grønne omstilling må ikke ske på bekostning
af erhvervslivets vækstmuligheder eller danskernes privatøkonomi.

Meningsløs målsætning
Den tidligere regering indgik med Socialistisk
Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en separat politisk aftale om
at reducere CO2 med 40 procent i 2020. Vi
har meldt ud, at vi ikke vil fastholde denne
målsætning.
Det giver ikke mening at forfølge en national målsætning, der ligger langt over vores
internationale klimaforpligtigelser, og som
har minimal effekt på den globale opvarmning. Særligt ikke hvis det betyder markante
omkostninger for det danske samfund
og vores erhvervsliv – med tab af vækst,
beskæftigelse og konkurrenceevne til følge.

DT PÅ VEJ
Vi risikerer at gamble med danske arbejdspladser, hvis vi forpligter os til mere. Især
landbruget – der i forvejen er hårdt presset
– vil blive ramt hårdt, hvis vi fortsætter den
linje, den tidligere regering lagde for døren.

Grøn realisme
Venstre ønsker grøn realisme i klima- og
energipolitikken. Det betyder, at der skal
være sammenhæng mellem målene i energipolitikken og de midler, vi har til rådighed.
Den grønne omstilling skal ske på en måde,
som er fornuftig set i forhold til udviklingen i
Danmark og verden omkring os.
Til det formål vil vores Venstreregering
nedsætte en Energikommission. Den skal
først og fremmest se på, hvordan vi kan
fortsætte vores grønne arbejde i perioden fra
2020 til 2030.
Overordnet skal en kommende energikommission være med til at udarbejde beslutningsgrundlaget for den næste energiaftale,
der skal dække perioden efter 2020.

Energikommissionens emner
Regeringen har endnu ikke lagt sig endeligt
fast på kommissoriet for Energikommissionen. Nogle af de oplagte emner kunne være,
hvordan vi gør klima- og energipolitikken
mest mulig omkostningseffektiv.
Kommissionen kunne se på, hvilke store
energipolitiske udfordringer der ligger foran
os i perioden frem mod 2030 – og i høj
grad, hvordan de udfordringer påvirker vores
ambition om at være uafhængig af fossile
brændstoffer i 2050.
Sidst men ikke mindst kunne energikommissionen udarbejde bud på, hvordan vi sikrer
Danmarks position som energiteknologisk
pionerland. Det er en vigtig og stor ambition
for Venstre, at Danmark også i fremtiden er
blandt de førende energi- og klimanationer.
Vi i Venstre glæder os meget til at se
resultatet af dette arbejde, så vi kan komme
i gang med at forhandle den næste energiaftale, som vi håber også vil få en bred politisk
opbakning. n

Hvordan er det så gået med
energiaftalen? På de kun tre år,
der er gået, siden aftalen blev
indgået, har effekterne vist sig at
være aldeles positive. Effekterne
af aftalen ser for nuværende
ud til at blive større, end vi ventede, da vi underskrev aftalen.
Thomas Danielsen

Af Thomas Danielsen,
Venstres energi- og
klimaordfører samt formand for Energi,- Forsynings- og Klimaudvalget
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TEMA:

STATUS PÅ ENERGIPLANERNE

teknik i øjenhøjde
Hvordan forklarer man sin nabo eller sønnens klasselærer, hvad energiomstillingen går ud på og giver dem
mod på at deltage i debatten? Den nød har vi i Energistyrelsen forsøgt at knække med kampagnen ’En del af
den Ny Energi’.
12 / Energiforum Danmark november 2015

DANSKERNE ER EGENTLIG ret optagede af, at vi omstiller energisystemet.
Men når det kommer til stykket, ved mange
danskere ikke særlig meget om energiomstillingen. Mange ved ikke, hvor langt vi allerede
er nået, og mange tror ikke, at omstillingen
overhovedet kan lade sig gøre. Det er ærgerligt, for faktum er nemlig, at vi er rigtig godt
på vej.
Allerede i dag kommer 25 procent af vores
energi fra vedvarende energikilder, og fra
hele verden får vi anerkendelse for at være
langt fremme, både når det gælder om at
indpasse vedvarende energi i energisystemet, og når det gælder om at bruge energien
fornuftigt.

Besøg
kampagnesitet
www.nyenergi.nu og
vores facebookside
www.facebook.com/nyenergi.
Begge steder finder du
vores kampagnefilm,
der også bliver vist
i biografer
landet over.

En positiv historie
Det synes vi, at alle danskere skal vide. Og
de skal vide, at vi faktisk alle sammen er en
del af energiomstillingen – og har været det i
mange år. Derfor inviterer vi med kampagnen
’En del af den Ny Energi’ hele Danmark til at
være en del af den positive fortælling, som
energiomstillingen er.
Målet er at dele mere viden om energiomstillingen, så vi alle aktivt kan tage
stilling og deltage i debatten. Omstillingen af
energisystemet er en af de største ændringer
i vores samfund. Derfor er det vigtigt, at alle
kan deltage i debatten om, hvordan omstillingen skal foregå fremover.

Gør omstillingen nærværende
Vores analyser forud for kampagnen viste, at
energiomstillingen for mange er så abstrakt,
at de står af. Det er egentlig ikke så underligt, for energisystemet er teknisk svært at få
armene om. Derfor handler det om at gøre
energiomstillingen nærværende og trække
den helt tæt på den enkelte. Og det har vi
forsøgt at gøre på to måder.

For det første fokuserer vi på det helt
enkelte kernebudskab, at energiomstillingen
er i fuld gang, og at alle faktisk tager del i
den gennem dagligdagens handlinger. Når vi
isolerer vores huse, omlægger til fjernvarme
og skifter til energisparepærer, tager vi del
i omstillingen. Og når danske virksomheder
eksporterer grønne løsninger for 37 milliarder
kroner, så er det også en del af omstillingen.
Danskernes mange konkrete handlinger er en
del af den store omstilling – og har været det
siden 1970’erne.
For det andet har vi i kampagnen fokus på
at få danskerne til at dele kampagnens budskaber og eksempler med hinanden, blandt
andet via Facebook.

af de formidlingsmæssige greb, som bliver
taget i kampagnen, når I skal fortælle udenforstående om den komplekse og gennemgribende samfundsudfordring, vi har givet os
i kast med.
Vi håber, I vil være med til at få budskabet
ud, så endnu flere danskere kan tage stilling
og bidrage til vores fælles omstilling.n

Af Morten Bæk, Direktør
i Energistyrelsen

Bring kampagnen videre
Energiforum Danmarks medlemmer er uden
tvivl uden for kampagnens primære målgrupper, som netop er dem, der ikke ved så
meget om energisystemet i forvejen. I er
med sikkerhed for langt fremme i energiskoene til, at vi kan lære jer noget.
Til gengæld tror jeg, I kan drage stor nytte
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EU’s nye klimamål for perioden 2021-2030 er både strammere og svagere end de
oprindelige mål fra klima- og energipakken fra 2008. Hvilke konkrete reduktionsforpligtelser Danmark kan se frem til, vides endnu ikke.

Nye klimamål i
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PÅ EU-TOPMØDET d. 24. oktober 2014
vedtog EU´s stats- og regeringschefer en ny
klima- og energipakke for perioden 2021-2030
med en række overordnede mål for 2030:
n	EU´s samlede drivhusgasudledninger skal
være reduceret med mindst 40 % i forhold
til 1990.
n	27 % af EU´s energiforbrug skal komme
fra vedvarende energi.
n	EU skal have forbedret energieffektiviteten med 27 %.
De nye mål er en udbygning af EU´s første
klima- og energipakke fra 2008, hvor de tre
mål for perioden 2013-2020 var at reducere
drivhusgasudledningerne med 20 % i forhold
til 1990, at 20 % af energiforbruget skulle
komme fra vedvarende energi, og at energieffektiviteten skulle forbedres med 20 %.

Går begge veje
Den nye klima- og energipakke kan både ses
som en stramning og en udvanding i forhold
til den første pakke.
Målet om 40 % reduktion af drivhusgasser i forhold til 1990 er juridisk bindende. På
topmødet blev det fordelt med en reduktion
af kvotesektorens emissioner med 43 % i forhold til sektorens udledninger i 2005, og en
reduktion med 30 % af ikke-kvotesektorens
emissioner i samme periode .
De 40 % er nominelt en fordobling af
reduktionsmålet fra 2020-målet på 20 % - og
denne fordobling af indsatsen skal nås på
blot 10 år. Foreløbige udledningstal for 2014
indikerer dog, at EU allerede nu har reduceret
med ca. 24 % siden 1990.
Stigningen i andelen af vedvarende energi
fra 20 % i 2020 til 2027 er omvendt udtryk for
en lavere stigningstakt pr. år end i perioden
2008-20, hvor andelen populært sagt skulle
stige med ca. 1 % om året – fra ca. 8 % i
2008 til 20 % i 2020. Desuden vil det nye VE
mål ikke blive fordelt i bindende mål på de
enkelte medlemslande, hvilket kan gøre det
vanskeligt at håndhæve målet juridisk.
Målet for energieffektivitet er fortsat heller
ikke bindende.

Revision af Kvotedirektivet
Kvotesektoren omfatter store virksomheder
inden for el- og fjernvarmeproduktion, industrien, olie-/gasproduktion samt luftfart og
står for knap 50 % af de samlede udledninger
i EU. Denne sektor er siden 2005 underlagt
EU's Kvotedirektiv.

Hovedprincippet i direktivet er, at omfattede virksomheder årligt skal aflevere kvoter
svarende til deres verificerede udledninger.
Kvoterne deles enten gratis ud til den konkurrenceudsatte industri eller auktioneres til
de øvrige virksomheder under ordningen til
indtægt for medlemsstaterne.
Siden 2013 er der etableret ét fælles kvoteloft i hele EU og ens kriterier for tildeling
af gratiskvoter til konkurrenceudsat industri.
Kvoterne kan handles frit, og derved er der
opstået en pris på kvoterne. For de omfattede virksomheder indikerer prisen, om det
bedst kan betale sig at reducere virksomhedens udledninger – fx gennem investeringer i
energibesparende tiltag - eller at købe kvoter
til at modsvare virksomhedens udledninger.
Kommissionen fremsatte i juli forslag
om revision af Kvotedirektivet, som nu
forhandles mellem medlemslandene og
EU-Parlamentet. Grundstrukturen i kvotesystemet bevares, men forslaget lægger op
til ændringer i tildelingen af gratiskvoter til
konkurrenceudsatte virksomheder, en ny fond
til modernisering af fattige medlemslandes
energisystemer mv.

Påvirker kvoteprisen
Det reviderede kvotedirektiv vil træde i kraft
fra 2021, men ændringer kan i princippet
påvirke kvoteprisen allerede i dag. Der er dog
opbygget et meget betydeligt kvoteoverskud
siden 2008 – mere end et helt års udledninger i kvotesektoren – og det har ført til en
relativ lav kvotepris.
Kvoteoverskuddet skyldes især den økonomiske krise, der siden 2008 har reduceret
EU's industriproduktion samt energiforbrug
betydeligt og dermed også CO2-udledninger
og efterspørgsel efter kvoter. Kvoteudstedelsen var forlods fastlagt i henhold til kvotedirektivet og har derfor været konstant.
For at stabilisere kvoteprisen vedtog
EU i foråret etablering af en Markedsstabiliseringsreserve, der gradvist opsuger
kvoteoverskud over en vis størrelse. Falder
overskuddet til et fastsat minimum, frigøres
de indefrosne kvoter igen. Vedtagelsen af
Stabilitetsreserven har allerede medført en
mindre prisstigning, selvom reserven først
begynder opsugning af overskud fra 2019.

individuel opvarmning, affaldsdeponering,
F-gasser mv. For denne sektor stiger reduktionsmålet også ret betydeligt - fra ca. 10 % i
2020 til 30 % i 2030.
Reduktionsbyrden vil blive fordelt i form af
nationale reduktionsmål for hvert medlemsland inden for et spænd på mellem 0 og 40 %
reduktion i forhold til ikke-kvote emissioner i
2005. Fordelingen vil ske med udgangspunkt
i BNP/capita – jo højere indtægt pr. indbygger, desto højere nationalt reduktionsmål.
Det indikerer et højt mål til Danmark, da vi
har det næsthøjeste BNP/capita i EU.
Målet kan opfyldes via nationale reduktioner eller ved køb af udledningsrettigheder fra
andre EU-lande. Desuden etableres der en
begrænset adgang til at opfylde reduktionsforpligtelsen med kvoter fra EU´s kvotesystem for visse lande med høje, nationale
reduktionsmål. Kommissionen ventes at
fremsætte et forslag til ændring af den
eksisterende byrdefordelingsaftale i første
halvdel af 2016.

Nyt forslag om LULUCF
Endelig skal Kommissionen i 2016 også
fremlægge et forslag til, hvordan kulstoflagring og -emissioner i forbindelse til jord
og skov – det såkaldte LULUCF - integreres
i EU' s klimapolitik efter 2020. Jord og skov
kan dels medføre en netto-udledning – fx fra
dræning af engjord med højt organisk indhold
– og dels et netto-optag af CO2 i voksende
skovtræer og den tilhørende jordbund.
Både den nye Byrdefordelingsaftale
for Ikke-kvotesektoren og integrationen
af LULUCF vil først træde i kraft fra 2021.
Derfor kan vi ikke på nuværende tidspunkt
sige noget om, hvordan et nyt nationalt
reduktionsmål for Danmark vil blive omsat i
konkrete reduktionsforpligtelser for borgere,
erhvervsliv og offentlige institutioner. n

Erik Tang,
Energistyrelsen

Reduktionsmål stiger i
Ikke-kvotesektoren
Ikke-kvotesektoren omfatter hovedsageligt udledninger fra transport, landbrug,
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flere grønne arbejdspladser

Det går godt for produktionen af grønne varer og tjenester i
Danmark. Ifølge tal fra Danmarks Statistik medførte det en
stigning på 900 grønne arbejdspladser i 2014 i forhold til 2013.
Dermed er antallet af ”grønne” fuldtidsstillinger i Danmark nu
oppe på 59.000.
Kilde: Dansk Energi

Foto: Colourbox

Strategisk energiplanlægning
er nøglen til effektivitet
Af Anders Dyrelund,
Markedschef og energiplanlægger i Rambøll
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Det bliver en udfordring at implementere den langsigtede energipolitik for de laveste omkostninger
for samfundet. Men gør vi det godt,
kan vi øge både konkurrenceevne
og velfærd. Kommuner, lokale aktører og centraladministrationen har
alle en rolle at spille.

Besparelser fører til
stigende priser
Regeringens planer om at fjerne den nuværende støtteordning til småkraftvarmeværker i Finansloven for 2016 møder
modstand hos Dansk Energi. De mener, at det vil medføre
stigende varmepriser, fordi de småkraftvarmeværker
ikke har råd til at investere i varmepumper, der ellers ville
kunne anvende den overskydende energi fra eksempelvis
vindmøller.

Energistyrelsen afholder
konference
Energistyrelsen inviterer til konference om BedreBolig-initiativet
og effektiv energirenovering d. 23. november 2015 på Hotel
Nyborg Strand. Blandt oplægsholderne er Energi-, forsynings- og
klimaminister Lars Christian Lilleholt. Arrangementet er gratis og
tilmelding skal ske via info@bedrebolig.dk, senest d. 9. november.
Kilde: Energistyrelsen

Udenlandske delegationer kommer
for at høre om det storkøbenhavnske
energisystem, og hvordan det er blevet
til med så mange aktører

SIDEN 1979 har kommunerne haft
ansvaret for at fremme samfundsøkonomisk
fordelagtig varmeforsyning. Det har de - i
samarbejde med forsyningsselskaber og
ejendomsejere – gjort så godt, at udenlandske delegationer strømmer til.
Mens de udmærket forstår det tekniske,
undrer de sig over, hvordan de store fælles projekter er blevet til. Svaret er brede
energiaftaler, kommunernes ansvarlighed og
brugernes engagement, ikke mindst i andelsselskaber og boligselskaber. Kort sagt - den
danske model.

Integreret energisystem
er løsningen
Men udfordringen i dag er større end i
1979. Siden 1990, hvor Energistyrelsen slap
tøjlerne, er arbejdet med varmeplanlægning nedprioriteret. Det har resulteret i, at
rentable projekter overses, mens urentable
gennemføres. Varmeforsyningsloven og dens
formålsparagraf om at fremme samfundsøkonomien, heri indregnet prisen på CO2, er
ved at gå i glemmebogen.
Analyser fra blandt andre Energistyrelsen
og AUC viser, at udfordringen kan løses med
et integreret energisystem, hvor el, gas,
fjernvarme og fjernkøling spiller sammen
med ressourcer og slutforbrugere - og ikke
mindst med bygningerne.
Varmeplanlægningen bør derfor udvides
til strategisk energiplanlægning på tværs
af sektorer. Der bliver brug for et Forum for
Energi i Danmark, hvor Energistyrelsen og
interessenter, der også gerne vil fremme
effektivitet til fordel for samfundet og energiforbrugerne, kan bistå kommunerne.

Lavere udgifter
Heldigvis har den tidligere regering nedsat
to grupper, der skal se på, hvordan man kan
effektivisere fjernvarmen og bygningerne.
Desværre har man ikke defineret begrebet effektivitet. Hvem effektiviteten skal
tilgodese er heller ikke afklaret, og man har

misforstået hvile-i-sig-selv-begrebet i kommissoriet.
Den danske models store succes skyldes,
at beslutningstagere i kommunale selskaber, i andelsselskaber og i ejendomme
åbent samarbejder om mulighederne. Alle
er meget motiverede til at effektivisere, da
resultatet ses på bundlinjen i form af lavere
udgifter til energi og affald.
Den danske model, hvor energiinfrastrukturen ejes af kommuner og forbrugere, fremmer på flere planer maksimal effektivitet.
Den tekniske, fordi man tænker langsigtet og
har adgang til fælles data, den organisatoriske, fordi man finder de bedste, fælles løsninger, og endelig den finansielle effektivitet,
da rentable projekter med kommunegaranti
kan finansieres til laveste rente.

Forslag til centraladministrationen
Det er dog ikke kun kommunerne, men i
langt højere grad centraladministrationen,
som kan gøre noget for at fremme effektiviteten indenfor fjernvarme og bygninger.
Der findes mange gode forslag til, hvordan
tingene kan blive bedre.
For eksempel kunne man droppe tanken
om centralistisk indtægtsrammestyring med

nøgletal. Det fører alligevel til ineffektive
løsninger, modarbejder energibesparelser og
spilder arbejdskraft i ministerier og selskaber.
Man kunne uddelegere mere ansvar til
kommuner og forbrugerejede selskaber,
man kunne etablere taskforces af energiplanlæggere og jurister, eller man kunne
udvide Varmeforsyningsloven, så fjernkøling
og større energiinvesteringer i bygninger,
der gennemføres for offentlige eller halvoffentlige midler, også underkastes krav om
samfundsøkonomi. I samme åndedrag kunne
Bygningsreglementet blive justeret, så det
lever op til EU-direktiverne og fremmer samfundsøkonomisk fordelagtige investeringer
inden for energiområdet.
Man kunne også forestille sig, at centraladministrationen inddrager det nordeuropæiske marked for el, biomasse og affald på
en måde, som vil give samfundsøkonomisk
fordele for Danmark.
I det hele taget skal centraladministrationen opfordres til at sætte gang i den
strategiske energiplanlægning. Det kan gøres
for et moderat budget, fordi kommunernes
primære opgave ville blive at inddrage og
koordinere energiselskaber og andre aktører.
n
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Energiforum Danmark mener
I vores daglige arbejde støder Energiforum Danmark på mange industrivirksomheder,
der arbejder målrettet på at bidrage til den grønne omstilling. Virksomhederne stilles
imidlertid ofte over for et dilemma i valget mellem de grønne løsninger og hensynet til
produktionen, for de energimæssige tiltag er ikke deres kerneområde. For at understøtte
omstillingen bedst muligt mener Energiforum Danmark, at der er behov for:

Når den grønne om
Selv om danske industrivirksomheder gerne vil de
grønne løsninger, er omstillingen til vedvarende energi ikke del af kerneforretningen. Derfor kan kringlede
afgiftsregler, dyre afgifter og for ringe kvalitet af den
grønne energi gøre virksomhedernes energimæssige
beslutninger unødvendigt dyre og resultere i et tab af
konkurrenceevne.
DET SER UD TIL, at energiforbedringer
og vækst går hånd i hånd. I hvert fald har
danske industrivirksomheder siden 2009
sparet 10 procent på energiforbruget,
samtidig med at produktionen er steget
med fem procent. Det viser de nyeste tal
fra Danmarks Statistik.
– Ingen af de industrivirksomheder, jeg
kender til, brænder mere energi af end
højst nødvendigt. De vil gerne energibesparelserne, og hvis besparelserne
er rentable, gennemfører de dem. Men
virksomhederne er sat i verden for at
levere produkter, ikke for at lave energiforbedringer. Det er vigtigt at huske på,
siger Stig Niemi Sørensen, der er administrerende direktør i Enopsol, som er
eksperter i energibesparende samarbejder
blandt andet mellem industri og fjernvarmeværker.

Af Karin Wain

går i sort
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Når virksomhederne mødes med et krav
om at deltage i den grønne omstilling,
bliver det med andre ord afgørende, at
der er så få bump på vejen og så mange
incitamenter til de grønne løsninger som
muligt.
Det er imidlertid ikke altid tilfældet.

Fra overskud til fjernvarme
Et af de steder, industrien kan bidrage
til grøn omstilling, er ved at genanvende
overskydende procesvarme enten til
rumopvarmning i virksomheden eller ved
at lede den ud i fjernvarmenettet. Begge
dele er imidlertid behæftet med afgifter.
Stig Niemi Sørensen har været involveret i et stort antal projekter, der aldrig er
blevet realiseret, hvor den overskydende
industrivarme ellers kunne være kommet
fjernvarmekunderne til gode.
- Den væsentligste stopklods for projekterne er uigennemskuelige og uklare
afgiftsregler. Hvis Danmarks varmeforsyning skal være fossilfri i 2035, er
vi fremover nødt til at anvende alle de
spildvarmekilder, vi har adgang til. Jeg er
sikker på, at en enkel afgiftsstruktur ville
give mange flere penge i statskassen,
fordi langt flere skuffeprojekter ville blive
realiseret, siger Stig Niemi Sørensen.
Han forestiller sig én rumvarmeafgift,
der betales pr. anvendte kilowatttime af
forbrugeren af det varme vand og er ens
for alle. Det skal gælde, uanset om der er
tale om varme baseret på sol, biomasse

eller overskudsvarme. På den måde er
det ifølge Stig Niemi Sørensen muligt at
undgå skævvridning i opkrævningen af
afgifterne, idet flere og flere fjernvarmeværker overgår til solvarme og biomassefyring, der er fritaget for afgifter. Hvis
afgiftsprovenuet skal holdes konstant for
sektoren, kommer de skatteydere, der
ikke kan forsynes med fjernvarme, til at
betale for afgiftsfritagelsen.
– Ved at betale afgift efter faktisk
forbrug hos den enkelte slutforbruger
af fjernvarme kan solvarme, overskudsvarme, biomassevarme og el til varmepumper friholdes for afgifter. På den
måde kunne de fleste af de problemer,
man i dag ser for anvendelse af overskudsvarme og el til store varmepumper, løses, og vi ville få en oprydning i
afgiftsjunglen og en retfærdig fordeling
af afgiftsbyrden, siger han.
Branchedirektør hos Dansk Industri,
Troels Ranis, er enig i, at det udgør en
barriere for industrivirksomhederne,
at både intern udnyttelse og ekstern
distribution af overskudsvarmen er pålagt
afgift.
– Virksomhedernes vilje er stor, men
det møder en vis ærgrelse, at reguleringen ikke er med til at gribe potentialet.
Der er behov for et balanceret afgiftssystem, men helt objektivt set ligger der en
udfordring i at få nyttiggjort spildvarmen.
Det er simpelthen spild af penge ikke at
gøre det, og det duer ikke, siger Troels
Ranis.

Optimering før overskud
Hvis industrien kan anvende overskudsvarmen fra proces til proces internt i den
enkelte virksomhed, er den afgiftsfritaget. Her et stort potentiale.
Et andet væsentligt skridt, der går
forud for at sende overskydende procesvarme ud i fjernvarmenettet, er energioptimering.
Slagterikoncernen Danish Crown, der
på verdensplan har 28.000 medarbejdere,

n stabile energipriser
n stabile og overskuelige rammevilkår
n	
øget fokus på energieffektivisering før omstilling
n	
bedre national og lokal inddragelse af industrien i den strategiske energiplanlægning

m stilling går i sort
gør en målrettet indsats netop for at optimere energien.
– Det er et stort ansvar og et privilegium at kunne bruge den enorme mængde
varme, vi har brug for. Derfor gør vi det
med stor respekt og er fuldt bevidste om,
at vi er forpligtede til at spare på energien, hvor det er muligt, siger Energichef
Torben Andersen.
Alene i Danmark realiserer koncernen
årligt energibesparelser svarende til 20
millioner kilowatttimer. En af metoderne
er at gå efter så høj varmegenvinding som
muligt. Blandt andet udnytter Danish
Crown overskudsvarmen fra slagteriets
kølefaciliteter til forskellige formål, for
eksempel at opvarme rengøringsvandet.

Afhængig af kvalitet
Fjernvarmen fremhæves ofte som et
nødvendigt element i den grønne omstilling. For industrivirksomhederne er det
imidlertid ikke altid ligetil at anvende
fjernvarme.
– Det er ikke altid attraktivt for industrivirksomhederne at anvende fjernvarme.
De kan i en række tilfælde opnå langt
højere virkningsgrader ved anvendelse af
decentrale anlæg, siger sekretariatsleder i
Energiforum Danmark, Dorte Nørregaard
Larsen.
Danish Crown ville gerne benytte sig af
fjernvarme i produktionen som en VEløsning og har derfor et forslag i høring
i forbindelse med Horsens Fjernvarmes
planlagte udvidelse af fjernvarmeforsyningen.
Temperaturen i almindelig fjernvarme
er dog for lav til slagteriets behov, så det
ville kræve en helt særlig løsning.
– Det er vigtigt, at forsyningen dækker
hele vores temperaturspænd. Hvis vi fik
en topisoleret industriledning med 110 grader varmt vand direkte fra fjernvarmen ind
i vores produktion, ville vores processer
kunne afkøle vandet, så det kunne blive
sendt videre i nettet ved 70 grader, siger
Torben Andersen.

På tegnebrættet er ideen attraktiv
for fjernvarmeværk, slagteri såvel som
varmekunder. Men Torben Andersen
påpeger, at fjernvarmeværkernes krav til
underkøling samt en kvadratmeterafgift,
der bliver pålagt samtlige virksomhedens
kvadratmeter, uanset at virksomhedens
varmebehov kun delvis dækkes af fjernvarmen, udgør væsentlige barrierer.
– Som det ser ud i dag, er fjernvarme
ikke økonomisk interessant, så det kræver
et stort samarbejde at nå i mål her, siger
han.
Oven i de økonomiske barrierer kommer, at der er visse processer i produktionen, der ikke kan erstattes af fjernvarme,
samt at slagterikoncernen har meget høje
krav til forsyningssikkerhed.
– Vi arbejder med levende dyr og slagter
i Danmark op mod fjorten millioner svin

om året. Vores produktion handler i høj
grad om dyrevelfærd, og et nedbrud i
forsyningen ville være katastrofalt. Derfor
ville vi være kede af at gøre os afhængige, og have behov for at komme meget
tæt på fjernvarmeværkets drift, siger
Torben Andersen.
Han er dog glad for at Horsens Fjernvarme har søgt input i det lokale erhvervsliv og bidrager gerne til dialogen.
Noget Troels Ranis fra Dansk Industri
bakker op om.
– Som industriens organisation er vi
dybt involveret i den overordnede strategiske energiplanlægning både i samarbejde
med Energinet.dk og Energistyrelsen.
Men jeg kan kun støtte op om, at det
lokalt afsøges, hvilke ekstra muligheder
der er for frugtbare samarbejder, siger
han. n

Grøn energi
med rød bundlinje
Et skift til elbaseret grøn energi ville i mange tilfælde
sluge overskuddet for danske industrivirksomheder.
Det kan tvinge særligt den tunge industri til at flytte
ud af landet – og dermed fjerne en væsentlig del af
grundlaget for fjernvarme baseret på overskudsenergi
fra industrien.
I AALBORG leverer Aalborg Portland
overskudsenergi nok til at dække hele 18
procent af fjernvarmebehovet i byen.

De energikrævende processer i cementvirksomheden trækker årligt mere end to
milliarder kilowatttimer energi fra fossile Ø
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brændsler som kul, koks og olie.
Hvis de kilowatttimer i morgen blev
erstattet af vindmølleproduceret energirigtig el, som det i løbet af de kommende
år er målet med den grønne omstilling,
ville det med ét sluge Aalborg Portlands
regnskabsmæssige overskud.
Med afsæt i en pris pr. kilowatttime
fossilt brændsel på 30 øre og en pris på
el fra vind på 78 øre, ville et skift til vedvarende energi give Aalborg Portland en
årlig merudgift på mere end en milliard
kroner.
Et beløb, der nærmest på kroner og
ører, svarer til det overskud, virksomheden genererede i 2014.
– Hvis Aalborg Portland skal over til
den grad af vedvarende energi, som er
målet, ville regnskabet gå i 0. Jeg ved
naturligvis ikke, hvilke beslutninger
virksomheden ville træffe, men det er
nærliggende at forestille sig, at produktionen ville flytte til udlandet, siger
energiingeniør i rådgivningsvirksomheden EnergySolution, René Agerholm, der
har udført beregningen.
Han understreger, at elprisen på 78 øre
er lavt sat, da flere vindmøller i forsyningen i fremtiden vil resultere i højere
elpriser. Samtidig vil prisen på fossile
brændsler sandsynligvis falde i de kommende år. Reelt set ville et skift dermed
sandsynligvis resultere i et decideret
underskud for virksomheden.
Tung industri med et så betydeligt
energibehov som Aalborg Portland vil
være mest presset af kravet om grøn
omstilling. I virksomheden Vald. Birn
A/S, der støber jern til industrien fra
fabrikken i Holstebro, ville et skift fra
fossile brændsler til el ifølge René
Agerholms beregninger spise halvdelen
af virksomheden årlige overskud på 20
millioner kroner.

Næste stop udflytning
Hvor Vald. Birn A/S historisk set er godt
forankret i den jyske muld, er en virksomhed som Biogen anderledes international. Virksomheden har hovedsæde i
USA, er repræsenteret i 30 lande og har
sin europæiske produktion i Hillerød.
Et skift fra fossile brændsler til el ville
med ét trække syv millioner kroner af
virksomhedens årlige overskud i Danmark
på godt 40 millioner kroner og måske
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skubbe produktionen – og dermed vigtige
videnstunge arbejdspladser – længere ned
i Europa.
Det er skidt for beskæftigelsen, men
bestemt også for den del af fjernvarmen,
der er baseret på overskudsvarme fra
industrien.
– Det er rigtig fint, at vi gerne vil være
grønne, men det er vigtigt at have økono-

mien med. Hvis Danmark er foregangsland for den grønne omstilling, risikerer
vi faktisk at tvinge de store industrier til
at flytte til udlandet. Dermed mister vi et
væsentligt bidrag til den del af fjernvarmen, der reelt er grøn, fordi den netop er
baseret på overskudsvarme, der ikke skal
bruges andre steder, siger René Agerholm. n

Grønne udregninger
Aalborg Portland

Beregning baseret på virksomhedens grønne regnskab fra 2014
Netto omsætning
6.399.000.000 kr./år
Netto overskud
1.017.000.000 kr./år
		
		
Fossilt forbrug
2.092.752.500 kWh/år
Pris el
0,78 kr./kWh
Pris fossilt
0,30 kr./kWh
		
Ekstra omkostning ved el fremfor fossilt
1.004.521.200 kr./år
		

Vald. Birn A/S

Beregning baseret på virksomhedens grønne regnskab fra 2014
Netto omsætning
555.133.000 kr./år
Netto overskud
21.013.000 kr./år
		
		
Fossilt forbrug
22.179.623 kWh/år
Pris el
0,78 kr./kWh
Pris fossilt
0,30 kr./kWh
		
Ekstra omkostning
10.646.219 kr./år
Ved el fremfor fossilt		

Biogen
Beregning baseret på virksomhedens grønne regnskab fra 2013
Netto omsætning
1.153.750.000 kr./år
Netto overskud
141.254.000 kr./år

		
Fossilt forbrug
15.510.000 kWh/år
Pris el
0,78 kr./kWh
Pris fossilt
0,30 kr./kWh
		
Ekstra omkostning ved el frem for fossilt
7.444.800 kr./år

Fuld fart frem
Med 46 nye medlemmer,
netværksbar og spændende oplæg fra Connie Hedegaard og Søren Hermansen
kan Ung i Energis debutarrangement kun betegnes
som en kæmpe succes
Tekst og foto: Ung i Energi
MED SMÅ 100 FREMMØDTE blev
Energiforum Danmarks ungdomsafdeling
skudt i gang ved et fremragende kick-off
arrangement på institut for Geovidenskab og
Naturforvaltning i København.
Aftenens to talere gav hvert deres bud
på de næste skridt i den globale energi- og
klimaindsats. Søren Hermansen, direktør for
Samsø Energiakademi, fortalte fængende
om sin erfaring med beslutningsprocesserne
i et fossilfrit samfund. Her lagde han vægt på
betydningen af ejerskabsforhold i energiprojekter, der påvirker lokalsamfund.
Connie Hedegaard, formand i Veluxfonden,
fulgte op med en brandtale om klimaforandringernes effekt som konfliktforstærker på

andre globale kriser som stigende flygtningestrømme. Hun påpegede vigtigheden
af tværfaglige netværk, der bryder med
silotankegangen, hvilket netop karakteriserer
Ung i Energi.
Med disse to opsigtsvækkende navne
på plakaten, lykkedes det Ung i Energi at
tiltrække et helt auditorium fyldt af interesserede studerende fra DTU, Aalborg
Universitet, RUC og KU. Derudover var der
opbakning til arrangementet fra øvrige medlemmer af Energiforum Danmark.

Ideer gav øl
Arrangementet blev afsluttet med netværksbar, hvor deltagerne fortsatte diskussionerne
fra aftenens to oplæg. Øl var til salg for gode
idéer til fremtidige Ung i Energi-arrangementer.
Blandt de mange gode idéer var en ekskursion til Avedøreværket, et besøg i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning
og en studietur til Samsø Energiakademi.
Ung i Energi glæder sig til at arbejde videre
med planlægningen af de næste spændende
events til glæde for vores 46 medlemmer og snart mange flere.
Der skal lyde en kæmpe tak til Energiforum Danmark for støtten til afholdelsen af
det meget vellykkede kick-off event. n

Faktaboks
Ung i Energi er Energiforum
Danmarks ungdomsafdeling og
er stiftet af fem kandidatstuderende fra RUC og Københavns
Universitet samt to ingeniørstuderende fra Ingeniørhøjskolen
ved Aarhus Universitet.
Ungdomsafdelingen har til
formål at skabe større kendskab
til, interesse for og integration
af vedvarende energiløsninger
blandt studerende og nyuddannede.
Læs mere på www.energiforumdanmark.dk/ung-i-energi
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Fotos: Frederiksberg Forsyning

Fjernvarme
med lav
temperatur
Lavere temperatur i fjernvarmenettet kan omstille
fjernvarme til bæredygtig forsyning. Et nyt projekt
vil undersøge, hvordan lavtemperatur-fjernvarme
kan gennemføres i byområder uden at gå på kompromis
med den termiske komfort
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DANMARKS AMBITIØSE ENERGIPOLITIK gennem mange år har gjort os
verdensførende inden for fjernvarme. Et nyt
projekt - CITY lavtemperaturfjernvarme –
som er blevet til i et samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning, Gemina Termix, DTU
BYG og Damgaard Rådgivende Ingeniører vil
levere nye, mere innovative, energieffektive
og best practice-løsninger, som sikrer, at
Danmark beholder sin førerposition.
Aktørerne bag håber, at Energistyrelsen
bevilliger tilskud til projektet, som ellers ikke

kan realiseres. Projektet er indsendt som
ansøgning til Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprojekt (EUDP) for anden
ansøgningsrunde 2015 og venter på en
afgørelse.

Flere vedvarende energikilder
Sænker man temperaturen i fjernvarmenettet, vil en større andel af produktionen af
varme og overskudsvarme være tilgængelig,
tillige med en endnu større mængde af variable vedvarende energikilder.

For eksempel har en lavtemperaturkilde
som kølediske i supermarkeder en relativt
stor mængde af overskudsvarme, som i dag
sjældent benyttes i fjernvarmesystemerne.
Den overskudsvarme vil kunne udnyttes bedre, hvis varmen i fjernvarmenettet
sænkes.

Af Ida Bach Sørensen

Teknisk komfort skal sikres
Når fjernvarmetemperaturerne sænkes,
er det midlertidigt vigtigt at sikre, at den
termiske komfort i bygningerne opretholdes. Ø
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Faktakboks
Projektholdet består af
n Henning Lambertsen
(Damgaard Rådgivende Ingeniører)
n Ida Bach Sørensen
(Damgaard Rådgivende Ingeniører)
n Rasmus Beckmann (Gemina Termix)
n Svend Svendsen (DTU BYG)
n Jacob Steen Harbo
(Frederiksberg Forsyning)
For mere information kan Ida Bach
Sørensen kontaktes på
ibs@damgaard-ri.dk

Ø

På nuværende tidspunkt findes der viden om
implementering af lavtemperaturfjernvarme
for nybyggeri og énfamiliehuse, men ikke for
eksisterende større bygninger i byområder.
Nyere forskning har fastslået, at funktionsfejl i driften og installationer inde i bygninger
er en af de største hindringer for at sænke
temperaturen i fjernvarmenettet. Derfor vil
deltagerne i projektet undersøge, kortlægge
og komme med bud på en optimal løsning
for, hvordan varmesystemer inde i bygninger
kan forbedres, så det bliver muligt at bruge
lavtemperaturfjernvarme.

Foregår på Frederiksberg
Alle demonstrationsbygninger er placeret i
Frederiksberg Kommune, hvor Frederiksberg
Forsyning indgår som samarbejdspartner.
Boligmassen på Frederiksberg er udfordret på
energieffektivisering, blandt andet på grund
af mange ældre og bevaringsværdige bygnin-
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ger, som man gerne vil bevare facaderne på.
Frederiksberg Forsyning ønsker derfor
en mere innovativ måde at opnå energieffektivisering på, så man kan optimere de
indvendige installationer og driften af dem,
samtidig med at facaderne bevares.

Afgørende viden
Projektet vil skabe viden om, hvordan man
etablerer lavtemperatur-fjernvarme i forskellige typer eksisterende bygninger i større
byområder uden at gå på kompromis med
den termiske komfort.
Den viden er afgørende for at udnytte
endnu mere af den overskudsvarme, der allerede findes - også i byerne - og for at sikre
mere bæredygtighed og energieffektivitet i
fjernvarmeforsyning.
Desuden skal projektet være med til at
holde dansk teknologi i en verdensførende
situation og dermed sikre den fremtidig eks-

port af dansk teknologi og arbejdskraft.
Konkret har projektet til formål at demonstrere, hvordan eksisterende boligblokke,
kontorer og skoler kan opvarmes med
lavtemperaturfjernvarme med leveringstemperatur omkring 50-55°C i den største del
af året. Undersøgelsen og projektet vil blive
udført i tre faser, hvor forskellige typer bygninger vil blive undersøgt, og implementering
af lavtemperaturfjernvarme vil blive udført i
praksis.
Under de forskellige faser vil Gemina Termix udvikle en specialdesignet varmeveksler,
som vil gøre det muligt at implementere
lavtemperaturfjernvarme i etageejendomme.
DTU BYG vil undersøge mulighederne
for forbedringer og en bedre styring af de
eksisterende systemer. Damgaard Rådgivende Ingeniører vil stå for den overordnede
projektstyring og udarbejde et ’Roadmap’ for
gennemførelsen. n

Det inspirerende byggeri
Uanset om vi taler om hjemmets fire vægge eller de fysiske rammer for vores arbejdsliv, så gør
bygninger en forskel. De bedste har et sundt indeklima og bruger ikke mere energi end nødvendigt. I 2015 sætter Energiforum Danmark fokus på det inspirerende byggeri – uanset om det er
privat eller offentligt, nybyg eller ombyg.

Fotos: Henning Larsen Architects

Pædagogiske principper og
bæredygtighed
Bæredygtighed kan nemt splittes op i de tre forgreninger
social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Det
svære er at skabe synergi mellem disse kvantitative og
kvalitative faktorer. I SDU, Kolding Campus går det energisparende indeklima hånd i hånd med det gode læringsmiljø. Den aktive brug af for eksempel dagslys påvirker
positivt både miljø, læring og økonomi. Ø

Signe Kongebro, partner
og leder af bæredygtighedsafdelingen hos Henning Larsen Architects
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I UNDERVISNINGSBYGGERI er det
særligt vigtigt, at de fysiske rammer skaber
en stimulerende baggrund for menneskets
udfoldelse som socialt og vidensudviklende
individ. Samtidig skaber de høje krav til
energiforbrug i Bygningsreglementet nye
udfordringer for at designe bygninger, der
både fremstår flot og fungerer bæredygtigt.
Placeret mellem havnen, banegården og
åen i Kolding ligger Syddansk Universitets
nye undervisningsbyggeri centralt og synligt
placeret. Den karakteristiske trekantede bygning, designet af Henning Larsen Architects,
stod i efteråret 2014 klar til at rumme de
forskellige forskningsbaserede uddannelser
inden for samfundsfag og humaniora og de
over 2.000 universitetsstuderende og medarbejdere.

Bæredygtighed i byggeriet
Bæredygtighed har været et formgivende
princip for projektet. Geometrien sikrer, at
alle kvadratmeter er bedst udnyttet, og
ovenlyset i atriet sørger for en god fordeling
af dagslys til hele bygningen. Beregningerne af bygningens samlede energiforbrug
og variationer i indeklima forskellige steder
i bygningen har givet den bedst mulige
udformning og planløsning. Byggeriet har
bl.a. været del af et treårigt udviklingsprojekt
om betons termiske egenskaber.
Et ventilationssystem fordeler frisk luft i
bygningen blot gennem overtryk, der lader
luften sive ind gennem et perforeret loft. På
alle etager er der blotlagte dæk af beton,
der kan akkumulere både varme og kulde.
Betondækkene regulerer temperaturerne
ved at opsamle og afgive varme alt efter den
aktuelle rumtemperatur. Samspillet mellem
ventilationssystemet og betondækkene er
med til at reducere behovet for afkøling og
opvarmning i bygningen. Byggeret er dertil
del af et treårigt udviklingsprojekt for betons
termiske egenskaber.
Med et beregnet energiforbrug på 38 kWh/
m2/år er SDU det første universitetsbyggeri
i Danmark, der opfylder kravene til kravene
til lavenergibygninger klasse 2015 i Bygningsreglementet.
Bygningens udformning har også en funktion i forhold til de pædagogiske principper.
I det fem etager høje atrium er bygningens
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trekantede form ført videre. De mange trapper og svalegange er let forskudte og skaber
et dynamisk udtryk. Hver etage er indrettet
med henblik på at skabe krydsfelter mellem
lærere, forskere og studerende, samtidig
med at der er områder til ro og fordybelse.
Ved at give alle brugere et ærinde på alle
etager maksimeres antallet af krydsfelter.
Graden af fællesskab er op til den enkelte.
Alle, forskere såvel som studerende, har
mulighed for at gå afsides til periferien eller
opsøge samvær og interaktion på studiebalkonerne ind mod atriet.

Rum for læring
Facaden er en dynamisk solafskærmning
opbygget op af ca. 1600 trekantede skærme i
perforeret stål, der er hængt op på facaden.
Skærmene bevæger sig afhængigt af den
aktuelle dagslyssituation og det ønskede
lysindtag.
Når skodderne er lukkede, ligger de fladt
langs facaden, mens de som halvåbne eller
helt åbne stikker ud fra facaden og giver bygningen et mere ekspressivt udtryk. Sensorer
måler det aktuelle lys- og varmeniveau og
regulerer skodderne mekanisk ved hjælp af
en lille motor.
Facadens fornemmeste funktion er at sikre
optimale dagslysforhold og et godt indeklima for bygningens brugere. Lys er en af de
vigtigste faktorer for læring. Dagslys skaber
trivsel og er med til at forbedre arbejdsperformancen. På SDU lader facaden og det
store ovenlysvindue dagslyset strømme
jævnt ind, hvilket giver gode betingelser for
at læse og studere.

Faktaboks

Prisbelønnet arkitektur
Fra hovedprisen i den danske ALU Award til
LEAF-prisen for Årets Bæredygtige Byggeri og den anerkendte The International
Architecture Award. SDU Kolding Campus
Kolding har modtaget flere prominente
priser og nomineringer siden byggeriet stod
færdigt i 2014. Fælles for dem er det store
fokus på den innovative arkitektur, hvor form,
funktion, bæredygtighed og indeklima går op
i en højere enhed. I oktober 2014 vandt SDU
Kolding Campus dertil Kolding Arkitekturpris
– i kategorierne ’Bedste Offentlige Byggeri’
og ’Borgernes Favorit’. n

Indflytningsdato: 16. juni 2014
Område:

Kolding

Bygherre: 	Universitets—og
Bygningsstyrelsen
Areal:

13,700 m2

Partnere:

Kristine Jensens
Tegnestue, Orbicon

Bæredygtighed:

38,4 kWh/m2/år
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Den gode energi
Kommunernes kommende millioninvestering i energimærkning kan blive endnu en fejlinvestering. Men sådan
behøver det ikke at være. Med kvalitetssikring og korrekt
brug af data kan energimærkningen være et værdifuldt
redskab i renovering og drift af kommunale bygninger
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LIGE NU STÅR KOMMUNERNE over for
en massiv investering i genmærkning af de
kommunale bygninger. I 2015 skal der energimærkes omkring 1,1 million kvadratmeter,
og i 2016 og 2017 henholdsvis 6,4 millioner og
6,2 millioner kvadratmeter.
Men sporene fra sidste runde skræmmer,
og gør man tingene på samme måde som
sidste gang, er der en betydelig risiko for nye
fejlinvesteringer. Med den rette forberedelse
kan energimærkningen dog blive et nyttigt

mærkning
redskab i kommunernes arbejde med energirenovering af de kommunalt ejede bygninger.
Samtidig kan data fra energimærkningens
XML-filer være et nyttigt input i de kommunale systemer for drift og vedligehold af
bygningerne.

Af Uffe Groes og
Kenneth Meldgaard
Larsen, ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER
Aps

Dyrt og dårligt
I skrivende stund er mere end 18.000 kommunalt ejede bygninger på tilsammen næsten
22 millioner kvadratmeter energimærkede. Vi Ø
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KORT NYT

Uventede lys på
Refshaleøen
Oplev ewoLAB-projektet ”Lightways” på Refshaleøen i
København indtil den 31. december. Projektet sætter fokus
på bæredygtig og energibesparende gadebelysning, og når
mørket falder på, bliver forskellige og uventede elementer på
Refshaleøen oplyst af LED-lys.
Kilde: ewo

Ø

kan forsigtigt skønne, at kommunerne sammenlagt har investeret et trecifret millionbeløb i konsulentydelser. Hertil skal lægges den
betydelige indsats, som kommunernes egne
medarbejdere har gjort for at få opgaven
udbudt, processen styret, og produktet tjekket.
En omfattende dialog med kommunerne
viser, at man kun i meget få tilfælde har fået
et brugbart resultat. Oplevelsen beskrives
forskelligt, men fælles for de fleste kommuner er, at man ikke kan genkende bygningerne i energimærkningen, at man ikke har
tillid til besparelsesforslagene, og at man
derfor ikke kan anvende de resulterende rapporter til ret meget, om noget overhovedet.
Der er mange forklaringer på, at det er
gået så galt. En fællesnævner ser ud til at
være, at der ikke forud for energimærkningen
har været en afstemning af forventninger til,
hvad kommunen skal kunne bruge energimærkningen til.
Hertil kommer, at mange bygninger ser ud
til at være energimærket i et sådant tempo,
at der har sneget sig alt for mange fejl ind.
Det har ødelagt tilliden.

Forskellige behov
For at energimærkningen skal blive den succes, som vi alle har brug for, skal den komme
kommunale kunder til gavn. De behov, som
kommunerne og andre professionelle ejere
og brugere af ejendomme har, er helt anderledes end behovene hos ejerne af enfamiliehuse.
Kommunerne ejer i gennemsnit omkring
200 ejendomme. Og hvor energimærkningens PDF-rapport er et brugbart grundlag for
husejerens overvejelser om energibesparelser, er 200 PDF-rapporter altså ikke et operationelt arbejdsredskab for kommunerne.

Den vigtige XML-fil
For kommunerne ligger den primære værdi af
energimærkningen i den XML-fil, der indeholder alle registrerede og beregnede data fra
energimærkningen. Via den kan kommunen
danne sig et godt overblik over de samlede
muligheder for energibesparelser, deres
investeringer, rentabilitet, energibesparelser
og CO2-reduktion.
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Eksperterne
Uffe Groes og Kenneth Meldgaard Larsen har i en årrække administreret ordningen for energimærkning af bygninger for Energistyrelsen. De har analyseret
kvaliteten af mere end 1000 energimærkninger og designet den database, som
energimærkningens data lagres i.

Samtidig kan de dyrebart indkøbte data
lægges ind i kommunerne systemer til drift
og vedligehold af de kommunale bygninger.
Men det kræver, at samtlige informationer
i XML-filen er korrekte.
Hvis energikonsulenterne blot bruger
programmernes standardtekster og standardforudsætninger, bliver data derefter.
Energikonsulenten skal vide, at han skal
kunne stå på mål for alle dele af energimærkningens besparelsesforslag.

For at få processen bredt ud til alle interesserede kommuner afholder vi kombinerede
kurser og workshops om den gode energimærkning af kommunale bygninger.
Det første kursus er planlagt til afholdelse
tirsdag den 8. december 2015 i København.
Nærmere information kan fås på
www.energieffektivebygninger.dk. n

Kurser i energimærkning
Vi har siden sommer bistået kommunerne
med at sikre en god forberedelse af den
igangværende og kommende energimærkning, og vi er meget optimistiske med hensyn til resultatet.

Succes med energimærkning
Der er tre faser, som kommunerne skal fokusere på, for at få valuta for deres investering i energimærkningen:
n	Formuleringen af udbuddets kravspecifikation
n	Kvalitetssikringen af energimærkningen og
n Anvendelsen af resultatet.

Vindmølleproduktionen når
nye højder
Den danske vindmølleproduktion går så godt, at der i 2014 endnu
engang blev slået milliardrekord. Produktionen af vindmøller og
vedvarende energikilder medførte en omsætning på mere end 86
mia. kr. i 2014.
Kilde: Energi Watch

ELFORSK er en succes

Projekterne i forskningsprogrammet ELFORSK bidrager til energibesparelser,
flere nye arbejdspladser, en øget eksport og en stigende omsætning for danske virksomheder, viser en ny rapport fra Dansk Energi. I løbet af de seneste
fem år har ELFORSK samlet set biddraget til en ekstra omsætning på 76,4
mio. kr. årligt og skabt 112 nye faste stillinger i danske virksomheder.
Kilde: Dansk Energi

Grøn omstilling på
Espergærde Gymnasium
Klimaindsatsen er både synlig og målbar på Espergærde
Gymnasium, hvor elever, lærere og driftspersonale
arbejder sammen om energi- og ressourcebesparelser
CO2-neutral zone

PÅ ESPERGÆRDE GYMNASIUM er den
grønne omstilling ikke bare et emne på pensumlisten. Skolen har nedsat et CO2 –udvalg
for at gøre skolen mere CO2- og miljøvenlig.
Her mødes elever, lærere og skolens
ledelse med pedellen for at drøfte bygningsdrift, vedligehold, klima- og miljøtiltag. Der
bliver ikke udført vedligeholdelsesarbejder på
skolen, før de har været diskuteret i udvalget,
og diskussionerne kommer vidt omkring. Kan
arbejdet for eksempel blive til en opgave eller
på anden måde indgå i undervisningen? Kan
der gøres noget helt andet? Også elevernes
forslag tæller med.

Besøg fra kommunen
Espergærde Gymnasium er stolt af sin
indsats og viser den gerne frem. Derfor fik
skolen i september besøg af deltagerne ved
Helsingør Kommunes inspirationsdag om
strategisk energiplanlægning og klimaløsninger. Inspirationsdagen var arrangeret som en
del af projektet ’Energi på Tværs’.

Skolens rektor bød velkommen og overlod
derefter scenen til elever og pedel fra CO2udvalget, som med smittende begejstring
fortalte om deres arbejde. De er meget
optaget af at arbejde med energi- og ressourcebesparelser, hvor man umiddelbart
kan måle effekten. Derfor har skolen fået en
tank til opsamling af regnvand, som bruges
til toiletskyl og en tavle på væggen i aulaen,
hvor alle kan se de aktuelle tal for, hvor fyldt
vandtanken er og hvor meget vandværksvand, der er sparet. Lige ved siden af hænger
en tavle med tal fra skolens solcelleanlæg.
Det er nemlig vigtigt, at den grønne
omstilling er håndgribelig og kan dokumenteres. n

Begrebet CO2-neutral zone refererer til en
fløj på skolen, hvis energiforbrug svarer
til det, man har sparet på indsatsen hidtil.
De vigtigste tiltag er et solcelleanlæg på
taget og en aftale om, at skolen køber
vindmøllestrøm fra DONG. Zonen har fået
sit eget logo - det er skabt af elever som
en øvelse i design.

Energi på Tværs
’Energi på Tværs’ yder ud fra en minipulje kontant støtte til udvalgte initiativer
– som for eksempel inspirationsdage - i
relation til syv særligt udvalgte indsatsområder inden for udviklingen af et fossilfrit energi- og transportsystem.
Læs mere på www.energipåtværs.dk

Af Bjarne Bonné,
kommunikationskonsulent, Gate 21

Medlemmer af CO2-udvalget på Espergærde Gymnasium præsenterer skolens
projekter på inspirationsdagen.
(Foto: Espergærde Gymnasium).
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Foto: Colourbox

hacking
CTS-anlæg skal sikres mod

Virksomheder og produktionsanlæg kan lægges ned, hvis CTS-anlægget hackes.
Derfor bør sikkerheden være i top, mener Trend Control Systems, som er en af verdens
førende producenter af bygningsstyringssystemer.
Af Søren Sloth Eriksen,
TREND
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I ET OMFATTENDE CYBERANGREB i
2014 kortlagde professionelle hackere fra
hackergruppen ”Dragonfly” sårbarheder i hundredvis af energivirksomheder i Europa og det
nordlige Amerika. I flere tilfælde var hackerne i
stand til at trække stikket til elforsyningen.
Angreb som dette understreger vigtigheden af, at virksomheder og organisationer
opprioriterer sikkerheden på de CTS-anlæg,
der styrer de helt centrale systemer og installationer i bygningerne – fx ventilation, varme
og elforsyning.

CTS-anlæg er på nettet
Langt de fleste CTS-anlæg er i dag koblet
til bygningens intranet. I mange tilfælde er
anlæggene dermed også koblet på selve internettet. Det betyder i praksis, at CTS-anlægget
og de forskellige systemer og installationer,
som CTS-anlægget regulerer og overvåger, i
princippet kan blive udsat for hacking.
Umiddelbart kan man mene, at risikoen for
hacking er lille. For hvem er interesseret i at
stjæle data om en bygnings energiforbrug? Er
hackere ikke snarere interesserede i person-

TREND

CTS

KONFERENCEN

2016

Kom med dine input
TREND var i 2014 vært for branchens første store CTS-konference med over 400 deltagere.
Den næste konference løber af stablen i 2016, og TREND opfordrer Energiforum Danmarks
medlemmer til at sætte deres personlige præg på debatten i branchen og på indholdet af
næste CTS-Konference ved at sende en mail til michael.rosleff@trendcontrols.com.
Alle input og kommentarer er velkomne!

ødelægge data og datastrukturer samt slet og
ret at lægge systemer ned, simpelthen fordi
de kan.
– Vi mener, at der er tale om reelle trusler,
som bygningsejerne og brugerne skal være
opmærksomme på. Man kunne i princippet
forestille sig, at kølingen af serverrum i virksomheder lægges ned, og serverne dermed
brænder sammen. Det kunne også være store
supermarkeder og fødevarelagre, hvor køleanlæggene sættes ud af funktion. Eller det kunne
være hospitaler, hvor hele afsnit afskæres
fra energiforsyning. Konsekvenserne – både
menneskelige og økonomiske – vil i sagens
natur være store, siger Michael Rosleff, Nordic
Region Sales Director, Trend Control Systems.

indtrængen udefra. Det kan for eksempel være
ved at anbringe dem bag en Firewall og tilgå
dem via en VPN forbindelse.
Trend Control Systems anbefaler, at bygningsejere – uanset CTS-anlæggets fabrikat
– får foretaget en samlet risikovurdering af
CTS-anlægget og på den baggrund får udarbejdet en IT-security policy.
– Vi så gerne, at branchen generelt havde
større fokus på problemstillingen. Vi har netop
lanceret en ny version af vores systemsoftware, Trend 963 v3.71, der i særlig grad har
fokus på cyber security, og den mener vi faktisk, at mange ville have god gavn af, fortæller
Michael Rosleff. n

En sikker løsning

følsomme oplysninger, bankoplysninger eller
forskningsrelaterede data?
Ikke alle, som hackerangrebet fra ”Dragonfly” viste. Ifølge Center for Cybersikkerhed,
som er en del af Forsvarets Efterretningstjeneste under Forsvarsministeriet, vil fremtidige
professionelle hackerangreb i høj grad sigte
mod at ramme SCADA-systemer (computersystemer, der blandt andet varetager vores
strøm-, vand- og varmeforsyning, red.).
Derudover går en meget stor andel af de ikkeprofessionelle hackeres aktiviteter ud på at

CTS-driftsejere bør sikre sig, at der er udarbejdet en detaljeret security policy for CTSanlægget og de systemer og installationer,
som anlægget regulerer. Derfor kan det være
en god idé at vælge et CTS-anlæg, der kan
indstilles efter individuelle IT-sikkerhedskriterier, så CTS-anlægget indgår som en integreret
del af driftsejers IT-security policy.
Derudover skal undercentralerne være forsynet med den seneste firmware fra leverandøren, og de skal selvfølgelig være beskyttet af
en god password-politik.
Hvis CTS-anlægget omfatter en eller flere
undercentraler, som er direkte tilgængelige
via internetbrowsere, skal de beskyttes mod
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MEDLEMSSIDEN

Priser og medlemskaber

Nye medlemmer

Du kan vælge mellem personligt medlemskab og erhvervsmedlemskab.

Bestyrelse og sekretariat byder velkommen til
følgende nye medlemmer:

Personligt medlemskab koster 1.000 kroner om året. Du har én
stemme ved generalforsamlingen og modtager foreningens udsendelser i
ét eksemplar på privatadressen. Desuden giver medlemskabet adgang til
personlig deltagelse ved foreningens arrangementer.

Hanne Kronborg
Cronborg
Amalie Lundbjerg
Hansen
Studerende

Personligt medlemskab: 1.000 kroner årligt i 2016
Junior-/seniormedlemskab koster 100 kroner om året. Det er for seniorer, studerende og ledige. Medlemskabet giver adgang til gratis personlig deltagelse i foreningens arrangementer – dog er udgifter til fortæring
og hotelophold for egen regning. Du har én stemme ved generalforsamlingen og modtager foreningens udsendelser i ét eksemplar.
Junior-/seniormedlemskab: 100 kroner årligt i 2016
Lille erhvervsmedlemskab koster 5.500 kroner om året. Medlemskabet giver adgang for én medarbejder til foreningens arrangementer,
og virksomheden har én stemme ved generalforsamlingen. Foreningens
udsendelser sendes til kontaktpersonen i ét eksemplar.
Lille erhvervsmedlemskab: 5.500 kroner årligt i 2016 (4.500 kroner i 2015)
Stort erhvervsmedlemskab koster 9.500 kroner om året i 2016. Her
får I tre kontaktpersoner og tre stemmer. Medlemskabet giver adgang
for et ubegrænset antal medarbejdere ved foreningens arrangementer.
Foreningens udsendelser modtages i tre eksemplarer.
(Under forudsætning af at medarbejderne kommer fra den samme virksomhed eller institutions adresser inde for samme region.
Stort erhvervsmedlemskab: 9.500 kroner årligt i 2016 (9.100 kroner i 2015)

Tina Due
Andersen
Studerende
Henrik Møller
Hjarsen
Kollegiekontoret i
Århus
Malte Vilain
Ung i Energi
Jesper Madvig
Ung i Energi
Theis Petersen
Ung i Energi
Nikka Sandvad
Ung i Energi
Ole Pagh-Schlegel
Ung i Energi
Henriette Hillerup
Larsen
Ung i Energi

Frida Semp
Nielsson
Ung i Energi

Natasha
Rasmussen
Ung i Energi

Kirstine Jespersen
Ung i Energi

Lasse Andersen
Ung i Energi

Nikolaj Grønholdt
Ung i Energi

Anne-Sofie
Preisler Skau
Ung i Energi

Emil Vibild
Ung i Energi
Lærke Callisen
Ung i Energi
Kerstin
Rasmussen
Ung i Energi
Ellen Nissen
Ung i Energi
Karoline Edelvang
Ung i Energi
Sandra Rolandsen
Ung i Energi

Daniel Hedelund
Ung i Energi
Agnes Turi
Ung i Energi
Martin Wogelius
Ung i Energi
Steffen Hesselbjerg Rasmussen
Ung i Energi
Marthe Gramsbergen
Ung i Energi

Patrick Lind
Ung i Energi

Bestyrelsen (med forbehold for generalforsamlingens godkendelse) og lokalafdelingerne
Formand: Mads Bo Bojesen
Næstformand: Karen Marie Pagh Nielsen
Næstformand: Niels Boel

20 69 12 72
49 28 25 61
91 37 74 96

Suppleanter:
Signe Fogtmann Sønderskov
Karina Dalgaard Müller

38 14 64 26
21 72 41 34

Bestyrelsesmedlemmer
Jacob Steen Harbo
Poul Schoelzer
Flemming Kehr
John Kepny-Rasmussen
Keld Forchhammer
Lars Thygesen

36
44
21
38
77
24

Lokalformænd:
Nordjylland: John Esbech
Midtjylland: Jacob Worm
Sydjylland: Sydjylland: kontakt sekretariatet
Fyn: Jørgen Halkjær
Hovedstadsområdet: Zeynel Palamutcu
Region Sjælland: Uffe Hofmann Hansen

99
87
38
40
33
58
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KLIMABESPARELSE VIA IT
DEVOTEAMS ecoDesktop ER LØSNINGEN
Devoteam har udviklet et system til intelligent strømstyring af PC’ere. Systemet sørger for, at PC’en går i dvale
ved behov og er udviklet så det kan styres rollebaseret.
Det betyder, at løsningen selv identificerer f.eks. tandlæger, billetsystemer, infoskærme, adgangskontrol, overvågning og CTS maskiner, som ikke må slukkes.
Systemet tjener ofte sig selv hjem på under to år og CO2
besparelsen kan dokumenteres straks. Endvidere er der
fuldt dokumenteret grundlag til brug for salg af registeringsretten til CO2 besparelsen.
Kontakt en af vores ecoDesktop eksperter for yderligere
information:
Morten Juul Nielsen, tlf. nr. 21 51 68 55
morten.juul.nielsen@devoteam.com
Casper Grewal,
tlf. nr. 25 13 29 30
casper.grewal@devoteam.com

Devoteam Danmark er en del af Devoteam Group med 3.600 ansatte i 20 lande.
I Danmark er vi 100 ansatte med base i hhv. København og Skanderborg.
Siden 1978 har vi leveret rådgivning og løsninger til mere end 1000 danske virksomheder. Vi rådgiver i feltet mellem forretning og teknologi bl.a. indenfor områderne som:
it-strategi, digitalisering, it-effektivisering, procesoptimering, projekt- og forandringsledelse, it-sourcing, it-arkitektur, business intelligence, it-sikkerhed, it-governance og
telerådgivning. Som løsningshus implementerer vi markedets førende løsninger til
understøttelse af forretnings- og it-processer.

Generalforsamling 2016
8. marts kl. 17.45 på Hotel Nyborg Strand
Energiforum Danmark
indkalder til
generalforsamling 2016

Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til Energiforum 2016, tirsdag
den 8. marts kl. 17.45 på Hotel Nyborg
Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
Generalforsamlingens dagsorden er:
a) Valg af dirigent
b) 	Formanden aflægger beretning
c) 	Regnskab til generalforsamlingens
godkendelse
d) 	 Indkomne forslag
e) 	Fremlæggelse af budget for indeværende år og
fastsættelse af kontingentsatser for det
kommende år
f) 	Valg af bestyrelse og suppleanter til denne
g) Valg af 2 revisorer
h) Sted for næste generalforsamling
i) Eventuelt
Husk, at forslag til generalforsamlingen skal være modtaget i sekretariatet senest
den 8. februar 2016. Eventuelle forslag vil sammen med regnskab for 2015,
budgetforslag for 2016 og forslag til kontingentsatser for 2017 blive udsendt til
medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

»Jeg ville ikke have fået det her job, hvis
det ikke havde været for min bredde inden
for vedligehold og ledelse. Jeg har kunnet
kombinere de obligatoriske fag i vedligehold med ledelsesmæssige fag inden for
energi- og miljøledelse, og jeg er med på
råd overalt i centeret.«
Thorstein Raahauge Larsen,
maskinmester, Technical Manager, Rosengårdcentret

Bliv energileder med en diplomuddannelse
En diplomuddannelse i energi og miljø klæder dig på til ledelses- og udviklingsopgaver med energiog miljøforbedringer, så du kan skrue ned for forbruget i din virksomhed. Lær at arbejde strategisk
med miljø- og energiledelse, udarbejde grønne regnskaber og implementere gældende lovgivning,
og få redskaber til sund og sikker teamledelse.
Valgfaget Asset Management giver dig forståelse for den nye ISO 55001-standard. Bliv fortrolig
med forskellige vedligeholdssystemer og lær at foretage risikoanalyse og audit samt planlægge
drift og vedligehold over livstid. Asset Management kan stå alene eller indgå i diplomuddannelsen
i vedligehold.
En diplomuddannelse giver dig et stærkt kompetenceløft, som kan mærkes gennem hele karrieren.
Du får viden og kvalifikationer, som kan aflæses direkte på virksomhedens energiforbrug og
bundlinje.
Læs mere og tilmeld dig nu på www.fms.dk

Find vejen frem
VIA University College
Købmagergade 86 . 7000 Fredericia . 7620 6546

Teknisk diplomuddannelse i energi og miljø • Teknisk diplomuddannelse i vedligehold

