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INVITATION 



I DEL: BESØG PÅ AMAGER RESSOURCE CENTER (ARC)

II DEL: EU’s VINTERPAKKE – NYE VÆKSTMULIGHEDER FOR DANSK FJERNVARME
 OG FJERNKØLING 

KØBENHAVN, 7. SEPTEMBER 2017

Fjernvarmeindustrien (DBDH og FIF Marketing) har fornøjelsen af at invitere til 6. årsmøde, hvor vi glæder os 

til at samle medlemmer, forsyningsselskaber, leverandører, politikere og øvrige interessenter i branchen til en 

indholdsrig dag med virksomhedsbesøg, inspirerende oplæg og god dialog.

Årsmødet vil være opdelt i to afsnit og afsluttes med en netværksmiddag. Formiddagen foregår på det 

nyopførte Amager Ressource Center, hvor vi både får en rundvisning i den imponerende bygning samt 

fortællingen bag hele projektet. Eftermiddagen foregår på IDA Mødecenter, hvor vi går i dybden med dagens 

tema: EU’s vinterpakke - Nye vækstmuligheder for dansk fjernvarme og fjernkøling.

Endelig runder vi dagen af med en sejltur i Københavns Havn og kanaler med kyndig guidning af journalist, 

forfatter og debattør Peter Olesen. Sejlturen efterfølges af Fjernvarmeindustriens traditionsrige middag, hvor 

netværket i branchen kan dyrkes. 

VIRKSOMHEDSBESØG: AMAGER RESSOURCE CENTER

Peter Roulund, sekretariatschef, Amager Ressource Center

Med etableringen af Amager Bakke vil København få verdens mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede 

energianlæg. Samtidig bliver den banebrydende, multifunktionelle industriarkitektur et ambitiøst bud på, 

hvordan et grønt energianlæg kan kombineres med rekreative arealer. Amager Bakke bliver udformet som en 

bakke, hvor selve tagfladen stilles til rådighed for offentligheden. Med sine 85 meters højde vil Amager Bakke 

blive Københavns største ”bjerg” og udgøre et markant vartegn for byen. Byparken Amager Bakke er et 

tilbud til alle. På tagfladen vil der blive etableret grønne områder, der kan bruges til ophold, spadsereture, løb 

og andre bjergaktiviteter. Og fra toppen af byparken vil de besøgende kunne nyde den enestående udsigt 

over byen og Øresund. Amager Bakke vil blive stedet, hvor bevægelse møder bæredygtighed.

Efter Peter Roulunds fortælling om baggrunden for projektet og visionerne fremadrettet, får vi en unik 

mulighed for en gåtur rundt på anlægget. 

Bemærk: Gåturen kræver sikkerhedssko og er ikke for gangbesværede. Alle deltagere bedes medbringe 

sikkerhedssko. Er dette ikke muligt aftales lån af sko individuelt med DBDH's/FIF's medarbejdere. 

Efter besøget på ARC fortsætter mødet på IDA Mødecenter, hvor vi starter med at få serveret en lækker frokost. 
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TEMA: EU’S VINTERPAKKE
NYE VÆKSTMULIGHEDER FOR DANSK FJERNVARME OG FJERNKØLING

På grænsen til vinteren, den 30. november 2016, præsenterede EU kommissionen sin ”Winter Package”. 

Der er store forventninger til pakken, som indeholder en lang række initiativer, der får indflydelse på 

hele Europas energipolitik. Blandt andet vil pakken indeholde specifikke anbefalinger til hvordan EU 

kommissionen kan opfylde EU’s mål om 27% vedvarende energi i 2030. På årsmødet vil vi se nærmere 

på pakkens indhold og hvilken betydning den fx forventes at få i et vores store nabolande i EU, men 

vi ser også på hvilken betydning pakken får i UK – hvis overhovedet nogen, set i lyset af Brexit. Hvilke 

vækstmuligheder giver pakken for dansk fjernvarme og fjernkøling, og hvad arbejder EU konkret videre 

med for at udbrede fjernvarme og fjernkøling? Netop fjernkølingens potentiale er beskrevet i en spritny 

rapport på opdrag af Fjernvarmeindustrien, DI Energi og Grøn Energi, som vi udleverer på mødet. Vi 

benytter samtidig lejligheden til at få præsenteret et par gode eksempler fra danske forsyningsselskaber 

der har etableret fjernkøling.
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OPLÆGSHOLDERE 

CLEAN ENERGY FOR ALL EUROPEANS

Birger Lauersen, International chef, Dansk Fjernvarme

Med vinterpakken "Clean Energy for all Europeans" fra november 2016 tilstræber EU-

kommissionen at prioritere energieffektivitet som det vigtigste instrument til at gøre 

Europa global førende inden for vedvarende energi og samtidig at sikre rimelige vilkår for 

forbrugerne. Pakken anerkender varme og køling som dominerende efterspørgsel efter 

energi og ser fjernvarme og køling som vigtige veje til mere bæredygtig forsyning.

VINTERPAKKEN ER MEGET LIGE TIL

Morten Helveg, næstformand i udvalget for industri, forskning & energi, Europaparlamentet

Vi har fået en enestående mulighed for at sætte et historisk aftryk på Europa. I EU skal vi 

tage det globale lederskab på os og sikre, at Vinterpakken optimeres og gennemføres til 

gavn for alle europæere. Vi skal kunne se ind i en fremtid, hvor vi høster de enorme effekter 

af energieffektivisering og giver borgere og virksomheder både renere og billigere energi.

WHAT DO THE POLISH SAY?

The impact of the EU winter package on district heating in Poland

Jacek Szymczak, President, Polish Chamber of District Heating, IGCP

The Package called "Clean energy for all Europeans - unlocking Europe's growth potential", 

also known as the Winter Package will have a significant influence on systemic heating in 

Poland. The package contains 4 policy statements, 13 regulatory drafts, 7 assessments of 

the impact of policy and regulations and 6 other documents and reports.

Jacek Szymczak will show how specific selected regulations from the package will influence district heating in 

Poland, eg. the use of energy from renewable resources, energy efficiency and the internal electricity market 

regulation.

WHAT WILL THE FUTURE OF DISTRICT ENERGY BE IN THE UK? 

Simon Woodward, Chairman, UK District Energy Association

To understand where the UK wants to take District Energy, it is necessary to understand 

where it is today. Simon Woodward will brief us through the history and today’s regulations 

and Government Support. How is the market structure and what are the key schemes. What 

is the future expected to be - with UK not being obliged to follow the Winter Package?
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OPLÆGSHOLDERE - FORTSAT

FJERNKØLINGENS POTENTIALE - NY RAPPORT

Thomas Rand, Managing Director, RAMBØLL

”Det globale behov for fjernkøling forventes at stige kraftigt”. Citatet er fra den nye rapport 

om Fjernkølingens potentiale som er udarbejdet med udgangspunkt i Køleplan Danmark for 

at belyse fjernkølingens eksportpotentiale. Rapporten er udabejdet af Rambøll, og Thomas 

Rand vil præsentere rapporten.

CASES FRA TO FORSYNINGSSELSKABER

Astrid Birnbaum, direktør, Høje-Taastrup Fjernvarme

Hvorfor går et a.m.b.a. selskab i gang med at etablere fjernkøling? Hvordan kan det 

lade sig gøre – Astrid Birnbaum vurderer at fjernkøling er en mulighed for mange 

fjernvarmeselskaber landet over, og vil med eksemplet fra Høje-Taastrup give inspiration til 

andre fjernvarmeselskaber.

Jens Peter Truelsen, Chefspecialist, Plan Energi, Frederiksberg Forsyning

Hvordan er Frederiksberg Forsyning som et kommunalt ejet selskab kommet i gang 

med fjernkøling? Frederiksberg Fjernkøl driver i dag 2 stk. anlæg som leverer fjernkøl til 

Frederiksberg og Carlsberg Byen – Jens Peter Truelsen vil fortælle om de erfaringer der er 

gjort fra opstart og til nu.

GLOBALE MARKEDSMULIGHEDER FOR FJERNKØLING

Torben Hermansen, Vice President, Cowi

Kravene til komfortkøling er stigende overalt i de store byer og specielt i nybyggeri bliver det 

normen at etablere køling. Med udgangspunkt i konkrete fjernkøleprojekter i Mellemøsten 

og det generelt stigende behov for køling gives et bud på den globale udvikling inden for 

fjernkøling.



AFTENARRANGEMENT

IDA MØDECENTER
Efter dagens faglige oplæg og debat glæder vi os til at nyde aftenen 
i hyggeligt fællesskab og dejlige omgivelser på IDA Mødecenter. 
Inden middagen byder vi på en sejltur i Københavns Havn og 
kanaler, hvor Peter Olesen, journalist, forfatter og debattør vil være 
vores guide.

Gå ikke glip af denne vigtige del af årsmødet. Fjernvarmeindustrien 
favner alle dele af branchen, og denne uformelle del af dagen er 
en unik mulighed for at pleje sit sociale netværk og tale med gamle 
såvel som fremtidige forretningspartnere.
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PROGRAM  

ÅRSMØDE PART I

Venue:

Amager Ressource Center

Kraftværksvej 51

2300 København S

09.00-09.20

Morgenkaffe og registrering

09.20-09.30

Velkomst v/ Niels Sørensen, Fjernvarmeindustrien

09.30-10.00

Velkomst og præsentation

v/sekretariatschef Peter Roulund

Guidet gåtur rundt på anlægget.

Deltagelse kræver sikkerhedssko,

og er ikke for gangbesværede

12.00-12.30

Kørsel i egne biler til:

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V

N.B. Det er muligt at parkere lige ved IDA til en 

timepris på kr. 18,00. Efter kl. 17.00 er Parkering 

gratis. Yderligere P-pladser kan findes ved Hotel 

Mariott og Nykredit.

ÅRSMØDE PART II

Venue:

IDA Mødecenter,

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V 

12.30-13.15

Frokost

13.15-17.15

Velkomst v/ Jan Strømvig, Fjernvarmeindustrien

Birger Lauersen, Dansk Fjernvarme

Morten Helveg, Europaparlamentet

Jacek Szymczak, IGCP Polen

Simon Woodward, UK District Energy Association

Paneldebat (ordstyrer Birger Lauersen)

Thomas Rand, Rambøll

Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme

Torben Hermansen, Cowi

17.15-18.15

Årsmøde i FIF Marketing og overrækkelse af 

Fjernvarmelegatet 2017 

18.15-19.15

Sejltur i Københavns Havn og kanaler. Jounalist, 

forfatter og debattør Peter Olesen er vores guide 

på turen.

19.15

Middag i Formandsstuen, IDA Mødecenter
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Tilmelding 

Tilmelding til årsmødet foregår via dette link senest den 17. august 2017:          Tryk her for tilmelding

Priser:

A) Årsmøde inkl. forplejning i løbet af dagen 09.30-17.15, 

 Pris kr. 2.100 ex. moms for medlemmer af DBDH eller FIF

 Pris kr. 2.500 ex. moms for virksomheder uden medlemskab af DBDH eller FIF

B) Sejltur og Aftenarrangement 18.15-22.00, kr. 900 ex. moms

C) Overnatning. Vi har et begrænset antal de luxe værelser på Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 

København K. Pris kr. 1.725. Afregning direkte med hotellet ved check-ud. Værelserne tilbydes efter 

”først til mølle princippet”.

Vel mødt til en spændende dag i Hovedstaden!
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhaFPwbjVY0NgqXrlMByHYr8E1rIvADahBxLCwJHZjnSfdBw/viewform

