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MARKEDSMULIGHEDER I EU OG INTEGRATION AF ENERGISYSTEMER

”Danmark er et foregangsland inden for grøn omstilling og energieffektivitet. Den position skal vi fastholde, da 

den også har stor betydning for grøn eksport og danske arbejdspladser”. Dette citat fra Regeringsgrundlaget 

er inspirationen til dette års konference, hvor vi tager fat i de helt aktuelle markedsmuligheder i EU for 

fjernvarme- og fjernkølesektoren. Med udgangspunkt i Aalborg Universitets bud på potentialet i de enkelte 

lande i EU, til den aktuelle EU-lovgivning på området som kan vise sig at være udslagsgivende for sektoren, 

og vinklen fra en stor dansk eksportvirksomhed, kommer vi hele vejen rundt og får et realistisk bud på 

fjernvarmens fremtid. 

Det er regeringens mål, at der skal ske en sammenkobling af energisystemer på tværs af lande og sektorer 

samt en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Derfor er konferencens andet store tema netop integration af 

energisystemer med fokus på varmepumper, overskudsvarme og nye lagringsteknologier. Konferencen 

giver overblik over de mange muligheder, og helt aktuelle nye former for termisk giga-storage. Inden 

konferencen afsluttes med en debat med de politiske energiordførere, er der også gode case stories fra 

danske forsyningsselskaber.

Energi- Forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt forventes at deltage i energikonferencen og vil 

reflektere over nogen af dagens emner og give indblik i nye politiske tiltag som påvirker fjernvarme- og 

fjernkølingssektoren.

Middag i Snapstinget

Som afslutning på konferencen arrangeres en middag i Snapstinget. Gå ikke glip af denne del af arrangementet, 

hvor netværket kan plejes i historiske omgivelser på Christiansborg.

Tilmelding

Tilmelding til konferencen og den efterfølgende middag i Snapstinget sker ved udfyldelse af nedenstående 

link senest den 14. marts. Pris for deltagelse i konferencen er kr. 750 ex. moms for medlemmer af DBDH eller 

FIF. For ikke-medlemmer er prisen kr. 1.150 ex. moms. Deltagelse i middag i Snapstinget koster kr. 550 ex. 

moms.

   TILMELDING

VEL MØDT PÅ CHRISTIANSBORG DEN 30. MARTS!

ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG

www.fjernvarmeindustrien.dk

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhaFPwbjVY0NgqXrlMByHYr8E1rIvADahBxLCwJHZjnSfdBw/viewform


ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG

DAGENS PROGRAM 

13.30 Velkomst

Velkomst ved Lars Gullev, Formand DBDH

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMER – NYE BANEBRYDENDE TEKNOLOGIER 

Fokus på varmepumper, overskudsvarme og lagringsteknologier

Integration mellem elproduktions- og fjernvarmesektoren

Torben Hermansen, projekt- og markedschef, COWI

Mulighederne for øget anvendelse af grøn el i fjernvarmesektoren passer perfekt sammen 

med ønsket om anvendelse af overskudsvarme fra industrien og en række andre varmekilder, 

som er til rådighed lokalt.

Opførelsen af to eller flere nye datacentre i Danmark aktualiserer debatten om mulighederne for at udnyttelse af 

industriel overskudsvarme. Elafgifter, overskudsvarmeafgift og generelt de store investeringer der er forbundet 

med nyttiggørelse af overskudsvarmen har udgjort en barriere, men nu er der nye signaler der peger i den rigtige 

retning. PSO afgiften afvikles og der åbnes mulighed for at sælge værdien af energibesparelsen, samtidig er 

elpriserne lave og der er et eksempel på at overskudsvarme kan friholdes for overskudsvarmeafgiften.

Termisk Giga Storage 

Knud-Erik Andersen, CEO, European Energy.

Knud-Erik Andersen præsenterer virksomhedens nyeste opfindelse: EE GigaStorage, der 

lagrer energi. EE GigaStorage kan opvarme millionbyer med strøm fra vindmøller og 

solceller, affaldsvarme og overskudsvarme fra produktionsvirksomheder. 

Billig grøn overskudsvarme fra industrien

CASE Frederikshavn/Nye varmepumper og lagringsteknologier

Carlo Siebert, bestyrelsesformand, IES Energy og

Poul Rask Nielsen, Projektchef, Energibyen Frederikshavn

Med udgangspunkt i Frederikshavn kommunes målsætning om overgang 

til 100 % vedvarende energi, der blandt andet omfatter anvendelsen af industriel overskudsvarme, har Energibyen 

Frederikshavn faciliteret at føre virksomheder og leverandører af fjernvarmesystemerne sammen – en proces 

der nu ser ud til at lykkes. De tekniske løsninger og økonomiske forudsætninger for at gennemføre projekterne 

er til stede. Fjernvarmen kan således, ved at integrere allerede kendte produktionssystemer og med effektive 

varmepumper som omdrejningspunktet, allerede nu udnytte overskudsvarmen fra industrien og samtidig finde 

anvendelse for den overskydende elproduktion fra vindmøller, affaldskraftværker eller biomassekraftværker.

www.fjernvarmeindustrien.dk



ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG

DAGENS PROGRAM - fortsat

DEBAT OG SPØRGSMÅL

14.50-15.15 Kaffepause

ENERGIPOLITISK OPLÆG OG DEBAT  

Ordstyrer Søs Marie Serup 

Energi- Forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt 

reflekterer over nogen af dagens emner og giver indblik i nye politiske tiltag som påvirker 

fjernvarme- og fjernkølingssektoren

Causeri, Livet på Christiansborg

Søs Marie Serup, politisk analytiker 

Søs Marie Serup fortæller om den aktuelle politiske situation. Personer, temaer, styrkeforhold, 

strategier og et bud på fremtiden, krydret med anekdoter, eksempler og levende dialog.

Kort intro fra energiordførerne med efterfølgende debat: Hvilken politiske tiltag vil i den kommende tid 

understøtte integration af energisystemerne til gavn for den grønne omstilling?

Ordstyrer, Søs Marie Serup, politisk analytiker 

Kim Mortensen, direktør Dansk Fjernvarme

Jens Joel, energiordfører, Socialdemokratiet

Søren Egge Rasmussen, energiordfører, Enhedslisten

Jacob Jensen, energiudvalget, Venstre (inviteret)

Mikkel Dencker, energiudvalget, Dansk Folkeparti (inviteret)

www.fjernvarmeindustrien.dk



ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG

DAGENS PROGRAM - fortsat

16.15-16.35 Kort pause

MARKEDSMULIGHEDER I EU 

Markedspotentiale i EU

Henrik Lund, professor, Aalborg Universitet

Hvilke lande i EU har størst potentiale til at udvikle fjernvarme? Aalborg Universitet har 

i adskillige år, sammen med forskellige partnere, kortlagt og modelleret fjernvarme- og 

energisystemer i Europa for at påvirke reguleringer og energipolitikker på EU niveau. 

Potentialet for fjernvarme i de enkelte lande skal beskrives, og selvom arbejdet  ikke er afsluttet, vil de seneste 

resultater vil blive præsenteret.

Clean Energy Package: District Heating to boost EU Energy transition

Paul Voss, Managing Director, Euroheat & Power

Over the past three years, district energy has moved rapidly towards the centre of the EU 

energy policy debate. This will certainly create tremendous growth opportunities for the 

sector and set the stage for DHC to play an important role in the energy transition across 

the EU. At the same time, it will inevitably bring new challenges, particularly from a regulatory perspective, as 

policy-makers react to the industry’s new-found visibility with new demands for transparency and performance. 

In short, 2017 is going to be a busy year!

Markedsmulighederne for industrien i Europa 

Bent Jensen, Group Senior Vice President, Commercial Service Buildings, Grundfos 

Den største klimamæssige udfordring, vi står med i dag, er den globale opvarmning, og 

med lavtemperatur fjernvarme er der et stort potentiale for effektivt at nedbringe CO2 

emissionen og dermed bidrage til, at vi når de globale mål. Bent Jensen vil give os sit 

syn på, hvordan fjernvarme markedet har ændret sig, og hvordan danske virksomheder kan udnytte deres 

teknologi og viden til at øge den danske eksport. Bent Jensen er Group Senior Vice President i Grundfos med 

ansvar for det globale forretningsområde ”Building Services” herunder også fjernvarme. Han har i en tidligere 

rolle som Direktør for Grundfos Baltics være dybt involveret i fjernvarme området.

18.00 – 20.45 Middagsarrangement i Snapstinget

www.fjernvarmeindustrien.dk


