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Titlen på dette temamagasin »Ny energi til olie-
landsbyerne« har en dobbelt betydning. 

For det første er der i Folketinget et bredt flertal, 
der ønsker, at Danmark skal være et fossiluafhæn-
gigt samfund i 2050, og opvarmning med oliefyr skal 
ifølge energiaftalen fra 2012 udfases inden 2030. 

Det er en politik, som får stor betydning for de 
såkaldte »olielandsbyer«. Dvs. landområder og 
landsbyer, hvis boliger ligger uden for de kollektive 
varmeforsyningers område. Her skal man tænke nyt: 
Og skal den nytænkning være kollektiv eller indi-
viduel? I dette temamagasin hælder de fleste forfat-
tere til den første løsning, bl.a. fordi et kollektivt 
- og måske andelsejet - nærvarmeanlæg kan være 
et løft til fællesskabet, hvad der leder os til titlens 
alternative betydning.

For det andet dækker titlen nemlig over livskvali-
tet, ny energi, mere gåpåmod og nye arbejdspladser til 
det fællesskab i landområderne, som kan være svært 
at opretholde, når folk flytter væk og ind til byerne.

Vi har i Danmark længe kæmpet med at få skabt 
nye visioner og muligheder for landdistrikterne og 
bremse fraflytningen. Fx lå jobtabene i landdistrik-
terne i perioden 2010-2013 imellem 2 - 5 pct., og 
alle ideer til, hvordan vi får ny optimisme og energi 
ind i de små, lokale fællesskaber, er velkomne.  

Som Johs. Nørregaard Frandsen skriver inde i bladet: 
»Kunne man forestille sig, at de gamle fællesskaber 

blev reetableret med energien som »varme fælles-
skaber«? Den centrale vision for Udkants Danmark 
burde ikke være hoteller i vandkanten, men nye, 
fællesbaserede energianlæg. Er det muligt? Ja, med 
fokus på, at det kun er få årtier siden, at varmen og 
energien ikke var anonymiseret, men et væsentligt 
gøremål for de fleste«. 

Og hvor skal varmeenergien komme fra? Det er 
her, at emnet bliver rigtig interessant for os jordbrugs-

Den fælles energi kræver handling
akademikere, for vi får i høj grad brug for landbruget 
som energileverandør. Ifølge Jens Astrup Madsen 
kan 60 hustande og en institution forsynes med 
fællesvarme udvundet af ca. 350 ton halm. Denne 
mængde halm kan bjærges fra ca. 85 ha med hvede.

Og skovbruget er også interessant: Der er allerede 
rigeligt med tilvækst i skovene til et øget forbrug af 
flis og træpiller de kommende år til brug i fx lands-
byvarmeværker. Derudover er der store muligheder 
for at øge produktionen i skovene ved brug af andre 
træarter og dyrkningssystemer.

Men vi skal handle nu, for som Henrik Kruse 
Rasmussen skriver inde i temamagasinet: 

- Jo flere boliger, der investerer i individuelle 
varmekilder baseret på vedvarende energi, jo færre 
potentielle varmeforbrugere vil der være til at bære 
et projekt om nærvarme i en olielandsby.

Jakob Svendsen-Tune
Forhenværende formand for JA
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AF JOHS. NØRREGAARD FRANDSEN+

Landsbyfællesskaber 

Kunne man forestille sig, at de gamle fællesskaber blev reetableret 
med energien som »varme fællesskaber«? Ja, det kunne være 
roden i nye folkeoplysningskampagner. Og med fokus på, at det kun 
er få årtier siden, at varmen og energien ikke var anonymiseret, 
men et væsentligt gøremål for de fleste
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Danskere er gennemurbaniserede, også selv om de evt. bor på en stilfærdig ø. De 

moderne medier trænger ind overalt, både i København og på Drejø, og medierne 

formidler urbane værdier. Urbaniseringen kan ikke stoppes, den bør tværtimod 

modnes og udvikles i retninger, der er bæredygtige og præget af balance.
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Vi må have stoppet urbaniseringen! Sådan udtrykte 
formanden for Kommunernes Landsforening, borg-
mester Martin Damm sig for nylig. 

Stoppe urbaniseringen! Det er noget af et projekt, 
skulle jeg hilse og sige. Urbanisering er formentlig 
den største enkeltfaktor i den enorme modernise-
ring, som vores verden er en del af, og som vores 
civilisation har gennemlevet de 
seneste to århundreder.

I år 1800 levede cirka 2 pct. 
af Jordens samlede befolkning i 
en egentlig by - resten levede på 
landet og for de flestes vedkom-
mende i landsbyer med høj grad 
af lokalisering og selvforsyning. 
Større byer af den type, som vi 
kender dem nu, er et nyt fæno-
men, der udviklede sig primært i 
1800-tallet, og som med industria-
liseringen erobrede verden. I dag 
lever vel sagtens omkring 60-70 
pct. af verdens befolkning i byer, 
og heraf lever en betydelig del i 
enorme bydannelser med millio-
ner af mennesker som i Shanghai, 
Chongqing, Mexico City, Seoul, 
Tokyo, Sao Paulo med videre.

Den	gennemurbaniserede	dansker
Det var industrialiseringen, herunder ikke mindst 
de nye driv- og energimidler som først dampkraf-
ten, dernæst elektriciteten og olien med eksplosi-
onsmotoren samt den petrokemiske revolution, der 
skabte grundlaget for mangfoldiggørelsen af men-
nesker i alle afkroge. 

Det var industrialiseringen, som skabte den fysiske 
urbanisering fra og med 1800-tallet. Urbanisering 
er imidlertid ikke bare fysisk og langt fra blot en 
ophobning af mennesker i byer, bydannelser og 
kæmpe metropoler. 

Urbaniseringen er også et bevidsthedsmæssigt eller 
mentalt fænomen, som er skabt af en særlig retning 
af civilisationen samt af medierne. Og moderne 
danskere er gennemurbaniserede, også selv om de 
eventuelt måtte bo på en lille, stilfærdig ø med et 
par heste og en økologisk køkkenhave. 

De moderne medier trænger ind overalt, både i 
København og på Drejø eller Endelave, og de - altså 
medierne - formidler klart og tydeligt urbanise-
ring og urbane værdier. Det er derfor ikke fornuf-
tigt at erklære, at urbaniseringen burde stoppes! 
Urbaniseringen bør tværtimod modnes og udvikles 

i retninger, som gør det muligt at finde livsformer, 
der er bæredygtige og præget af balance. 

Urbanisering	og	energi
Urbanisering er imidlertid også en helt ny organi-
sering af energi og af tilførslen af denne energi til 
små og store enheder. Det lille Danmark var engang 
et landbrugsland, hvor arbejdere og borgere boede 
og levede i et system af stationsbyer, købstæder og 
lidt større byer, der tjente som regionale hovedbyer. 

I byerne skabte man endnu omkring år 1920 hus-
opvarmning primært gennem kul og koks, even-
tuelt også med gas, der baserede sig på kulbrinter. 
Det krævede et enormt logistisk system med al 
den kul og koks, der skulle brydes og fragtes. Og 
så svinede den luften, himlen, husene og lungerne 
til. Så det var genialt, da fjernvarmeværkerne be-
gyndte at tage over fra og med midten af det 20. 
århundrede. Det blev endnu bedre, da de samme 
værker begyndte at trække på olieprodukter, som 
virkede renere.

De	nødvendige	fællesskaber
Ude i landsbyerne var der en række fællesskaber - 

Landsbyfællesskaber 

Landsbyernes nødvendige fællesskaber var før 

oliefyrenes tid med til at sammentømre lands-

byen som socialt rum med forsamlingshuse 

og foreninger. Til fællesskabet hørte også et 

energifællesskab med fx tørvegravning eller 

brændekløvning. I dag ligger landsbyerne ofte 

hen som olieøer med individuelle løsninger.
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nødvendige fællesskaber - som var med til at sam-
mentømre landsbyen som socialt rum. De mest 
højtbesungne af disse fællesskaber knyttede sig til 
forsamlingshuse, foreninger, folkehøjskoler med 
videre, som bestemt var vigtige og overordentligt 
betydningsfulde. 

Disse fællesskaber hvilede imidlertid ofte på nød-
vendighed. Beboerne i et landsbrugs- og landsbyfæl-
lesskab var bragt sammen af nødvendighed - typisk 
af arbejdsfællesskaber og forsyningsfællesskab. Man 
levede jo så at sige af at have sin gerning her lokalt 
i landsbyen. Til forsyningsfællesskabet hørte i høj 
grad også et energifællesskab. 

En landsbys huse skulle, ligesom selvfølgelig de 
mere end 220.000 gårde der faktisk fandtes spredt ud 
over det ganske land i 1950, fx forsynes med varme 
og med energi til madlavning. Denne energi, som 
i byerne blev hentet udefra i form af kul, koks og 
efterhånden olie, blev for landsbyernes og gårde-
nes vedkommende hentet i lokale tørvemoser og i 
skovene. Der hengik et enormt antal arbejdstimer 
til forsyning med brændsel.

Tak	til	oliefyret
Man skal vist have oplevet overgangen til et oliefyr 
på en gård, som jeg har, for at forstå, hvilken befri-
else sådan et apparat med sin tilhørende under-
jordiske tank skabte. Slut med at pukle med tørv, 
formbrændsel, briketter, slut med at kløve gigan-
tiske bjerge af træ. 

Nu - og vi er fremme omkring 1960erne - blev 
energien et ikke-eksisterende problem. Elektriciteten 
var i kontakter, varmen i radiatorer, der diskret var 
forbundet til et apparat i bryggerset. Det hvidlake-
rede komfur levede af gas, siden el. Min sjæl! Hvad 
vil du mere? 

Man skal have oplevet dette for at forstå, hvilke 
stjerner der tændtes i øjnene af mennesker på lan-
det over denne overgang til et helt nyt niveau af 
livsudfoldelse. Livet blev let! 

Ingen	savnede	sliddet	…
Samtidig forsvandt en lang række af for-
mer for nødvendige fællesskaber om arbej-
det i skoven, arbejdet i tørvemosen med 
mere. Jeg kan love, at ingen savnede det 
hårde slid, men samtidig forsvandt der 
altså et stykke praktisk og nødvendigt 
fællesskab. 

Energien til husholdninger blev, sam-
men med en række andre energiformer, 
gjort anonyme, næsten til hemmelige 
forsyningskanaler. Energi var der bare!

…	men	fællesskabet?
I dag ligger landsbyer og andre beboelser 
i landdistrikterne undertiden hen som 
olieøer. Øer af olie i den forstand, at der 
stadig brænder oliefyr derude. De bræn-
der enorme beløb af, for olie er dyre drå-
ber, og de sender ufiltreret kuldioxid til 
vejrs, så det batter. 

Der er også træpillefyr, varmepumper, 
jordvarmeanlæg, solvarme. Nød lærer nø-
gen mand at sætte nye kilder til varme på! 
Men det er alt sammen helt individuelle 
løsninger. Hver mand, hvert hus sit fyr, fordi det 
mange steder ikke er rentabelt med fælles løsninger. 

Kunne man forestille sig, at de gamle fællesskaber 
blev reetableret med energien som »varme fælles-
skaber«? Ja, det kunne være roden i nye folkeop-
lysningskampagner. Der er penge i lortet, og fælles 
vilkår kan danne fælles tanker og fælles initiativer.

Den	hemmelige	fortælling
Den centrale vision for »Udkants Danmark« burde 
ikke være hoteller i vandkanten, men nye, fælles-
baserede energianlæg. Sådan er det enkelte ste-
der rundt omkring i landet. Disse steder kunne og 
burde danne nye oplysningsspring. Nye aha-ople-
velser. Er det muligt? 

Energien kunne være det, der blev en ny kerne og et nyt 
grundlag for en fortælling om fællesskab i landsbyerne

+
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Ja, med fokus på, at det kun er få årtier siden, at 
varmen og energien ikke var anonymiseret, men 
et væsentligt gøremål for de fleste. Landsbyerne 
rummer en hemmelig fortælling om et fællesskab. 
Mange steder, desværre de fleste steder, er det en 
halvglemt fortælling, fordi den knytter sig til »den-
gang« og »da der var landsbyer til«. 

Det er en fortælling om et Danmark uden for de 
større byer, som klarede sig i balance med omgivelser 
og lokale ressourcer. Det er en fortælling, mange 
elsker og holder af. Vi mangler blot at realisere og 
genfortælle den på vor tids præmisser. 

Vi ved fra store undersøgelser, at tusinder af unge 

familier faktisk gerne vil flytte ud i landlige omgi-
velser. De savner undertiden fællesskaber, natur 
og balance, siger de selv. Energien kunne være 
det, der blev en ny kerne og et nyt grundlag for en 
fortælling om fællesskab i landsbyerne. Det kræver 
statens og kommunernes opmærksomhed, men det 
kræver måske især opmærksomhed på en kulturhi-
storisk sammenhæng, der ville kunne revitaliseres.

Johs. Nørregaard Frandsen er professor ved 
Institut for Kulturvidenskaber og leder af 

H.C. Andersen Centret, Syddansk Universitet.

Landsbyerne rummer en hemmelig fortælling om et fællesskab. Det er en fortælling om 

et Danmark uden for de større byer, som klarede sig i balance med omgivelser og lokale 

ressourcer. Vi mangler blot at realisere og genfortælle den på vor tids præmisser. 
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RUC og EKCS kontaktes. Der udarbejdes  
et indledende projektforslag der viser,  

at projektet er en god idé
Beregninger af individuelle 

kontra fælles løsninger

Undersøgelser:
• Organisering
• Ejerskab • Finansiering

Borger læser  
om Gl. Havdrup

PROJEKTET UDVIKLES

Initiativgruppen ”Grøn Energi”  
bliver dannet

Borgerne giver initiativ gruppen mandat til 
at arbejde med idéen (borgermøde)

Ministerbesøg  
(møde for elkunder)

Forhånds tilkendegivelser 
(Borgermøde)

Bustur til  
Gl. Havdrup

Dialog med lokale parter om:
• Placering • Deltagelse

Borgmester kontaktes Temamøde i kommunalbestyrelsen  
om strategisk energiplanlægning

Udarbejdelse af folder  
om projektet

Beregninger i forhold til:
•  Alternative energikilder
• Placering 
•  Med/uden større forbrugere

Udarbejdelse af projekt
forslag og vedtægter

Beregninger for den enkelte  
husstand (borgerarrangement)

Indsamling af oplysninger om 
borgernes energiforbrug

INDLEDENDE FASE

Sæbys borgergruppe har været det meste af paletten 
igennem: Fra at begynde som et ønske og en nysger-
righed for fælles varmeløsninger - og til at udvikle 
sig til en lærerig og udfordrende proces, hvor man 
som borger og lægmand skulle navigere i et kom-
munalt landskab. 

Og særligt en ting er borgergruppen ikke i tvivl 
om - de kan ikke klare opgaven alene. Denne artikel 
lader landsbyborgerne komme til orde.

Blot fire dage efter Sæbys sommerfest var byens 
lade i brug igen. Sommerfesten havde sat sit præg, 
de kulørte lamper og resterne fra fadølsanlægget 
var med til at skabe en helt særlig stemning denne 

udfordrer varmeforsyning 
Borgerdrevne initiativer og fælles energiløsninger er en kompleks 
størrelse. Flere aktører og mange synspunkter giver utallige
måder at gå til emnet på. I landsbyen Sæby i Lejre Kommune 
har et borgerinitiativ haft processen helt inde under huden

sene sommeraften i august. Dagsordenen var fælles 
energiløsninger og byens fremtid. 

70 borgere var samlet, og humøret og spørgely-
sten var høj. »Grøn Energi Sæby« havde inviteret 
til borgermøde. Et ikke usædvanligt scenarie i Sæby 
efterhånden, for siden Grøn Energi Sæby blev etab-
leret for under et år siden, var dette det femte bor-
gerarrangement, de har stablet på benene.    

Et	borgerdrevet	projekt
Borgerprocessen var fra begyndelsen en naturlig pri-
oritet for arbejdsgruppen, for uden borgere - intet 
projekt. Men det har været sværere end forventet 



SAMARBEJDSRELATIONER

  Borgere

  Kommune

  Energifaglig partner

  Forsyningsselskab

  Erhvervsliv

Roskilde Sæby

Forsyningsselskab

E
rh

ve
rv

sl
iv

Kommune

Borgere

E
ne

rg
ifa

gl
ig

pa
rt

ne
r

Kommune

Borgere

E
ne

rg
ifa

gl
ig

pa
rt

ne
r

Forsyningsselskab

E
rh

ve
rv

sl
iv

RUC og EKCS kontaktes. Der udarbejdes  
et indledende projektforslag der viser,  

at projektet er en god idé
Beregninger af individuelle 

kontra fælles løsninger

Undersøgelser:
• Organisering
• Ejerskab • Finansiering

Borger læser  
om Gl. Havdrup

PROJEKTET UDVIKLES

Initiativgruppen ”Grøn Energi”  
bliver dannet

Borgerne giver initiativ gruppen mandat til 
at arbejde med idéen (borgermøde)

Ministerbesøg  
(møde for elkunder)

Forhånds tilkendegivelser 
(Borgermøde)

Bustur til  
Gl. Havdrup

Dialog med lokale parter om:
• Placering • Deltagelse

Borgmester kontaktes Temamøde i kommunalbestyrelsen  
om strategisk energiplanlægning

Udarbejdelse af folder  
om projektet

Beregninger i forhold til:
•  Alternative energikilder
• Placering 
•  Med/uden større forbrugere

Udarbejdelse af projekt
forslag og vedtægter

Beregninger for den enkelte  
husstand (borgerarrangement)

Indsamling af oplysninger om 
borgernes energiforbrug

INDLEDENDE FASE

og en udfordring, hvor arbejdsgruppen ofte har følt 
sig på bar bund. 

Ved at have fokus på information, formidling 
og personlig kontakt har arbejdsgruppen arbejdet 
med at skabe interesse hos byens borgere. Dennis 
Rasmussen, initiativtager og borger i Sæby fortæller: 

›

  +
	GRØN	ENERGI	SÆBY	FØDES

»Grøn Energi Sæby« opstod i Sæbyborge-
ren Dennis Rasmussens dagligstue. For to 
år siden læste han en artikel om Gl. Hav-
drups nye halmanlæg. Anlægget gav bor-
gerne billigere varme, havde sikret arbejds-
pladser og skabt en unik uafhængighed for 
landsbyen. Dennis blev draget af historiens 
følelse af fælleskab, landsbyånd og vedkom-
menhed. Ideen om et lignende projekt for 
Sæby havde bidt sig fast, og Dennis Ras-
mussen greb til handling. 
Det var afgørende for ham, at baglandet 
var med fra start, inden han ville invol-
vere borgerne. Et tilsagn om opbakning fra 
borgmester Mette Touborg kom hurtigt i 
hus, og Dennis Rasmussen startede initiati-
vet Grøn Energi Sæby. Første medlem blev 
Dennis Rasmussens nabo, byens oldermand, 
Thomas Larsen. 
Det første borgermøde blev afholdt i novem-
ber 2014. Et møde, der resulterede i, at 
arbejdsgruppens medlemstal gik fra to til 
syv. Samme syv medlemmer er i dag, over et 
år efter, stadig aktive i arbejdet med Sæbys 
fremtidige energiforsyning. 

»Vores målsætning har været at få folk ud af busken. 
Vore bestræbelser har været at tilpasse det arbejde, 
vi har lavet i projektgruppen, til de behov og de 
bemærkninger, der er kommet fra byen«. 

Dermed har arbejdsgruppen formået at skabe 
et åbent forum, hvor borgerne har involveret sig 
- både i og uden for arbejdsgruppen. Gennem de 
fem borgerarrangementer har debatten været ken-
detegnet ved, at der har været plads til uenighed. 
Borgerne har bidraget med kritiske, opklarende og 
undrende spørgsmål. Noget, som arbejdsgruppen i 
dag er taknemmelige for, fordi det i sidste ende har 
styrket projektet. 

»Formålet med borgermøderne har jo også væ-
ret at få input fra borgerne. Og det kan godt være, 
at de ikke er positive, men det skal man også tage 
hensyn til. På den måde har vi også udviklet os. 
Vi er blevet klogere og har været rundt om mange 
ting«, fortæller Thomas Larsen, oldermand i Sæby 
og medlem af arbejdsgruppen. 

Det er de samme kendetegn, der gør sig gældende 
internt i arbejdsgruppen, nemlig at der er plads til 
forskellighed, og at alle har lysten til at bidrage. 

»Vi har det godt sammen, og vi er idealistiske om 
det samme projekt - det har været drivet i gruppen, 
særligt i starten«, fortsætter Dennis Rasmussen. 

Tryghed	bedre	end	beregninger
»Borgerprocessen, det er noget følsomt noget. Det 
er ikke noget, man kan sætte et ingeniørfirma til 
at regne ud«, slår byens oldermand fast. Arbejds-
gruppens erfaringer med den sensitive proces har 
påvirket tilgangen til borgerne. De har haft fokus 
på løbende at informere byens borgere, så alle, uan-
set tidligere engagement, var en del af processen. 

Erfaringerne har også været afgørende for det 
potentielle anlægs ejerstruktur. I arbejdsgruppen er 
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der enighed om en a.m.b.a. model. Frem for at have 
en større aktør, som ejer anlægget, tillader a.m.b.a. 
modellen indflydelse og begrænset ansvar. Samtidig 
er denne model en løsning, hvor den enkelte borger 
ikke skal have penge op af lommen for at være med.

Arbejdsgruppens erfaringer med borgerinvolve-
ring kan opsummeres ved tre succeskriterier. Dennis 
Rasmussen uddyber: »Økonomi, tryghed og opbak-
ning - det er de tre ting, vi som arbejdsgruppe skal 
formidle, slås med og arbejde med«. 

Særligt tryghed går igen som et gennemgående 
tema. Tryghed er vigtigt, både i forhold til projektets 
indflydelse på hverdag og pengepung. Men også i 
forhold til om borgerne føler sig informeret og ved, 

hvornår og hvordan projektet influerer dem. Her 
fremhæver Dennis Rasmussen kommunens afgø-
rende rolle. Hvis kommunen udviser engagement 
- og bakker ord op med handling - så har de autori-
tet til at udvise en tryghed, der i sidste ende flytter 
stemmer. Vel og mærke en autoritet og tryghed, 
som borgerinitiativer ikke kan skabe på egen hånd. 

Lægmænd	søger	samarbejde	
Borgerne står som lægmænd i situationer som denne, 
og de er derfor afhængige af, at deres idé bakkes op 
af professionelle fagfolk, som kan hjælpe projek-
tet igennem. 
»Vi var jo spejlblanke, da vi startede. Vi anede 

FOTO: EKCS.

I foråret 2015 deltog den daværende energi- 

og miljøminister Rasmus Helveg Petersen i 

et borgermøde i Sæby bylaugshus, og der 

var masser af spørgsmål til ministeren fra de 

fremmødte.
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intet. Og så er det vigtigt at være mere end to per-
soner, der synes, at de har en god idé«, fortæller 
Thomas Larsen og pointerer, hvorfor samarbejde 
er afgørende.

Lige så vigtigt som samarbejde er, lige så mange 
udfordringer kan følge med. Og samarbejde, netværk 
og sparring med den omkringliggende virkelighed 
blev projektets næste udfordring. En udfordring, 
hvor kommunens rolle er særlig vigtig. For, som 
Sæbys erfaring slår fast, kan projektets slagkraft stå 
og falde med kommunens opbakning. Det er vigtigt, 
at det er et kommunalt projekt, hvor kommunen 
samlet bakker op, leverer og overholder deadlines. 

Lejre Kommune har sat forvaltningsressourcer 

af og deltager i processen med en kommunal med-
arbejder. »Det er rigtig godt, og det vidner jo også 
om indirekte opbakning, at kommunen sætter for-
valtningsressourcer af - og det er en forudsætning«, 
fortæller Dennis Rasmussen om kommunens rolle. 
Lejre Kommune har samtidigt startet myndigheds-
behandlingen, inden den endelige borgertilslutning 
er klar. Projektet er derfor økonomisk sikret på et 
langt tidligere tidspunkt, end det er set før.  
Projektets behov for samarbejde går dog ud over 
kommunens evner. Dennis Rasmussen mener og 
understreger fortsat, at i et projekt som dette så er 
de bærende piller for projektets udvikling ligeligt 
fordelt mellem kommunen, en energifaglig partner 
og en professionel facilitator. ›

Borgere, landbrug og erhvervsliv, 

forsyningsselskaber, kommuner 

og energifaglige partnere er alle 

væsentlige at inddrage i energi-

projekter. Samarbejdsrelationerne 

varierer oftest fra projekt til 

projekt, og det er forskelligt, 

hvem der er den drivende part.

SAMARBEJDSRELATIONER

  Borgere

  Kommune

  Energifaglig partner

  Forsyningsselskab

  Erhvervsliv

Roskilde Sæby
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RUC og EKCS kontaktes. Der udarbejdes  
et indledende projektforslag der viser,  

at projektet er en god idé
Beregninger af individuelle 

kontra fælles løsninger

Undersøgelser:
• Organisering
• Ejerskab • Finansiering

Borger læser  
om Gl. Havdrup

PROJEKTET UDVIKLES

Initiativgruppen ”Grøn Energi”  
bliver dannet

Borgerne giver initiativ gruppen mandat til 
at arbejde med idéen (borgermøde)

Ministerbesøg  
(møde for elkunder)

Forhånds tilkendegivelser 
(Borgermøde)

Bustur til  
Gl. Havdrup

Dialog med lokale parter om:
• Placering • Deltagelse

Borgmester kontaktes Temamøde i kommunalbestyrelsen  
om strategisk energiplanlægning

Udarbejdelse af folder  
om projektet

Beregninger i forhold til:
•  Alternative energikilder
• Placering 
•  Med/uden større forbrugere

Udarbejdelse af projekt
forslag og vedtægter

Beregninger for den enkelte  
husstand (borgerarrangement)

Indsamling af oplysninger om 
borgernes energiforbrug

INDLEDENDE FASE

  +
SÆBY	-	SÆRLIGT	POTENTIALE

Sæbys projekt er en del af Region Sjællands 
målsætning om, at biomasse skal udgøre 27 
pct. af regionens samlede energiforbrug i 2020. 
Som en direkte opfølgning på et tidligere pro-
jekt ved navn Bioenergi Sjælland (www.bio-
energisjælland.dk) er et større implemente-
ringsprojekt nu i gang. I det projekt er Sæby, 
sammen med syv andre projekter, udvalgt 
som et projekt, der har et særligt potentiale 
for udvikling. Energiklyngecenter Sjælland 
er projektleder og understøtter processen i 
et tæt samarbejde med kommunen, RUC og 
borgere. Læs mere om implementeringspro-
jektet på www.energiklyngecenter.dk.
Implementeringsprojektet er finansieret af 
Region Sjælland.
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Arbejdet medførte nye udfordringer. Virkeligheden 
passer sjældent til teorien. Selv om projektet på 
papiret er en god idé, var virkeligheden, at flere af 
byens borgere allerede var begyndt at omstille. Nogle 
bruger individuelle løsninger som varmepumper 
og træpille-fyr, mens andre supplerer den dyre olie 
med brændeovn. 
     Det betyder, at den økonomiske gevinst ved om-
stillingen er mindre end beregnet. Det faktum giver 
hårde odds, når de sidste 20-30 pct. af byens borgere 
skal med, for at projektet kan realiseres. Derudover 
har det vist sig, at det for nogle borgere ikke kun er 
økonomien, der er afgørende. En anden udfordring 
er, at Sæby rummer en del elopvarmede huse. 

De huse skal først have nye rør og radiatorer in-
stalleret i hele huset, før de kan tilslutte sig. Og 
selv om det bliver billigere, kræver det, at den en-
kelte borger skal have penge op af lommen, inden 
de kan tilsluttes anlægget. Her er der tale om en 
noget mere omfattende proces. Der arbejdes nu på 
at finde løsningsmodeller for byens elkunder om, 
hvordan deres udgift kan blive mindst mulig for at 
minimere deres barrierer for at være med. På den 
måde er borgernes ønsker og spørgsmål løbende 
medtaget i processen, og det giver genklang i det 
endelige projekt.

Drømmen	er	ikke	til	diskussion
Borgerinitiativet »Grøn Energi Sæby« sætter ikke 
spørgsmålstegn ved drømmen om, at næste fyrings-
sæson bliver debut for landsbyens eget halmvar-
meanlæg. 

Arbejdsgruppen og projektet står i dag i en mere 
formel fase, hvor næste skridt er at udarbejde det 
endelige projektforslag, som skal til behandling i 
kommunen. Når det er på plads, følger den endelige 
interessetilkendegivelse fra borgerne og den konkrete 
organisering af projektets ejerstruktur. 

Erfaringerne fra Sæby viser, at der på lokalt ni-
veau er stor opbakning til grøn omstilling, og at der 
er ildsjæle, som gerne lægger ressourcer i projektet, 
når de får kommunal opbakning. 

Cand.mag. i Kommunikation Katrine Munch 
Vollesen arbejder med kommunikation og 

aktørinddragelse i Energiklyngecenter Sjælland.  

NY ENERGI TIL OLIELANDSBYERNE

Hvis det er på plads, så vil et borgerinitiativ som 
Grøn Energi Sæby have det nødvendige bagland. 
Udfordringerne og mulighederne i disse konstel-
lationer uddybes andetsteds i dette temamagasin.

Som energifaglig partner har RUC løbende bi-
draget med beregninger og forskning, der har un-
derstøttet projektets udvikling og beslutninger. Og 
denne indsats skal ikke undervurderes. 

»RUCs ekspertise og anbefalinger er projektets 
fundament og et arbejde, som ingen i arbejdsgrup-
pen kunne have løftet, uanset lyst og engagement«, 
konstaterer Dennis Rasmussen.

I Sæby har RUC ikke kun regnet én gang, men 
foreløbig 6-7 gange. Der er et grundlæggende be-
hov for en energifaglig partner, som løbende kan 
kvalificere diskussionerne og udføre beregninger 
på projektet. 

Virkeligheden	ikke	som	papiret
For at vurdere grundlaget for et anlæg blev der ind-
ledningsvist i processen påbegyndt en undersøgelse 
af borgernes nuværende løsninger og samlet data ind 
om de enkelte husstandes energiforbrug. 

Grøn Energi Sæby sætter ikke 
spørgsmålstegn ved drømmen 
om, at næste fyringssæson bliver 
debut for landsbyens eget 
halmvarmeanlæg

+
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Når opvarmning med oliefyr ifølge energiaftalen fra 
2012 skal udfases frem mod 2030, så er der mange 
gode argumenter for at arbejde med fælles løsnin-
ger - i stedet for at fokusere på individuelle midler 
som varmepumper eller træpillefyr i olielandsbyerne. 

Agrovi, Nordsjællands Landboforening har i pe-
rioden 2012-2014 deltaget i projektet »Bioenergi 
Sjælland«, hvor der bl.a. blev udarbejdet detalje-
rede analyser af tilgængelige biomasseressourcer i 
Region Sjælland samt udfoldet konkrete forslag til 
nye bioenergianlæg. Herunder blev der udarbejdet 
forslag til nærvarmeanlæg i en række landsbyer. 

En	fremtidssikret	løsning
Nærvarme er en fremtidssikret løsning. En fæl-
les opvarmningsløsning i form af et nærvarmean-
læg vil kunne levere vandbåret varme, som umid-
delbart kan anvendes i de boliger, der hidtil har 
været opvarmet med oliefyr. Dvs. at installationer 

AF HENRIK KRUSE RASMUSSEN+

Det er NU, 
der skal handles
Landboforeningerne har en rolle at spille i forhold til 
olielandsbyernes fremtidige varmeforsyning, og der er gode 
argumenter for fælles løsninger i landdistrikterne som 
alternativ til individuelle valg. Men tidsrammen er begrænset

som radiatorer med videre, der hidtil har været 
anvendt til fordeling af varmen i boligerne, også 
fremover vil kunne anvendes. I de enkelte boliger 
er det derfor en overskuelig investering at skifte fra 
oliefyr til opvarmning med en forsyningskilde fra 
et nærvarmeanlæg. 

En fællesløsning i form af et nærvarmeanlæg 
giver samtidig en fremtidssikring af byens varme-
forsyning. Når ledningsnettet til distribution af 
varmen er etableret, så kan der i takt med udviklin-
gen af teknologi og energiudbud anvendes en lang 
række forskellige units til at producere varmen. Fx 
kan en halm- eller flisfyret kedel være den mest 
attraktive løsning på nuværende tidspunkt, mens 
det om femten år kan være mere attraktivt med en 
varmepumpeløsning. I givet fald kan den varmepro-
ducerende unit udskiftes, mens distributionsnet og 
hovedparten af installationer i boligerne vil være 
anvendelige i minimum 50 år.
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Efterspørgsel og betalingsvilje på halm har i de 

senere år været vigende, og hvis udviklingen 

fortsætter, risikerer vi, at det maskineri og den 

erfaring, landbruget har, vil forsvinde. Eller i 

hvert fald vil en del af kapaciteten gå tabt.
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Det	er	nu,	der	skal	handles
Tidsmæssigt er der imidlertid kun et begrænset vin-
due, hvor det vil være muligt at gennemføre pro-
jekter omkring nærvarmeanlæg på et økonomisk 
bæredygtigt grundlag. 

Det vil normalt være en forudsætning for økono-
misk bæredygtighed, at hovedparten af boligerne i 
en olielandsby bliver koblet 
på anlægget, da der ellers vil 
være for få varmeforbrugere 
til at betale for etablering og 
drift. Der sker allerede i disse 
år en gradvis konvertering 
fra oliefyr til andre opvarm-
ningskilder på individuel basis. Dels som følge af 
at opvarmning med oliefyr er en dyr løsning, dels 
som følge af reglerne for udfasning af oliefyr i ener-
giaftalen fra 2012. 

Jo flere boliger, der investerer i individuelle var-
mekilder baseret på vedvarende energi, jo færre po-
tentielle varmeforbrugere vil der være til at bære et 
projekt omkring nærvarme i en olielandsby.

Landbruget	har	en	rolle	at	spille
Efterspørgsel og betalingsvilje på halm har i de 
senere år været vigende, og hvis udviklingen fort-
sætter, risikerer vi, at det maskineri og den erfaring, 
landbruget har, vil forsvinde. Eller i hvert fald vil 
en del af kapaciteten gå tabt.

Det vil være rigtigt ærgerligt, da halm efter al 
sandsynlighed vil være en væsentlig ressource i 
fremtiden, efterhånden som vi bliver bedre til at 
raffinere og anvende biomasse til de produkter, som 
i dag bliver fremstillet af olie. I en række tilfælde 
vil et nærvarmeanlæg baseret på en halmfyret kedel 
være en økonomisk attraktiv løsning for varmefor-
brugerne i olielandsbyerne, og samtidig vil etable-
ring af nærvarmeanlæg i olielandsbyerne bidrage 
til at sikre efterspørgslen på halm. Landbruget - og 
dermed landboforeningerne - har således en inte-
resse i at spille en rolle i olielandsbyernes fremtidige 
varmeforsyning.

Landbruget vil også vedgå sig et socialt ansvar. 
Det bliver en stor opgave for det danske samfund 
at realisere beslutningen om at udfase anvendel-
sen af fossile energikilder. I Agrovi, Nordsjællands 
Landboforening mener vi, at landbruget har en del 
af nøglen til at sikre, at overgangen til vedvarende 
energikilder bliver gennemført optimalt set ud fra 
en samfundsøkonomisk synsvinkel, og det vil vi 
selvfølgelig gerne være med til at understøtte. 

FOTO: BERT WIKLUND

Landbruget - og dermed landboforeningerne 

- har en interesse i at spille en rolle i  olie -

landsbyernes fremtidige varmeforsyning.

›
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  +
NÆRVARMEANLÆG	BASERET	
PÅ	HALM

Et nærvarmeanlæg består principielt af to dele - 
et produktionsanlæg til fremstilling af varmt vand 
samt et distributionsanlæg til fordeling af det varme 
vand til de enkelte boliger.

Produktionsanlægget til et mindre lokalområde 
vil oftest være baseret på halm eller træpiller/tørt 
flis, medmindre der lokalt er overskudsvarme, som 
kan udnyttes. Det skyldes, at produktionsanlæg i den 
størrelse baseret på halm eller træpiller/tørt flis er 
relativt billige både i forhold til etablering og drift.

Et nærvarmeanlæg baseret på halm består i ho-
vedtræk af en halmbane, som fører halmen frem 
mod fyret, et oprivningsanlæg der neddeler halm-
ballerne til mindre partikler, og en snegl (eller 
indblæsningsanlæg) der i et rørsystem fører den 
neddelte halm ind i fyrets brændkammer. 

Her opvarmes vand i lukkede rørsystemer. Det 
opvarmede vand føres rundt i fjernvarmenettet, 
hvor det anvendes til opvarmning af bygninger og 
brugsvand hos de enkelte varmeforbrugere.

Kilde: Henrik Andersen, Projektchef, 
Dansk Fjernvarmes Projektselskab
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Sammenhængskraft	i	lokalområdet
Landbruget har tidligere spillet en nøglerolle på lan-
det, hvor de fleste familier enten direkte eller indi-
rekte havde relation til erhvervet. 

Der var mange arbejdspladser i landbruget, og 
der var mange afledte lokale arbejdspladser hos fx 
smeden, på mejeriet, slagteriet osv. Denne kobling 
er ikke så tydelig i dag. Der er stadig rigtigt mange 
arbejdspladser, som direkte eller indirekte er afhæn-
gig af landbruget, men mange af disse arbejdspladser 
er samlet på store virksomheder inden for fødevare-
produktion eller industri. Med lokal varmeproduk-
tion på lokalt produceret halm kan landmanden 
bidrage til at skabe vækst og lokale arbejdspladser. 
»Varmeøkonomien« kan holdes inden for lokalområ-
det, og samlet set kan et projekt omkring nærvarme 
være med til at skabe en større sammenhængskraft 
både mellem borgerne generelt, men også mellem 
landbruget og borgerne i landsbyen.

Et nærvarmeværk medfører vækst og beskæfti-
gelse. Når varmeforsyningen i en landsby produceres 

på basis af olie, så er der en »transport« af penge 
ud af lokalområdet både i form af omkostninger til 
afgifter og brændsel. 

Hvis der derimod etableres et nærvarmeværk, 
som producerer varme på halm fra lokale marker, 
så vil der potentielt være beskæftigelse til lokale 
håndværkere i forbindelse med etablering og ved-
ligehold af anlægget. 

Der vil derudover være beskæftigelse til drift og 
administration af anlægget, og der vil være indtje-
ning for landbruget i forbindelse med oparbejdning 
og levering af halm. Der oparbejdes og leveres også 
i dag meget halm, men potentialet er langt fra ud-
nyttet. Endelig vil der ofte være en stor besparelse 
på varmeregningen for borgerne i olielandsbyerne, 
når der konverteres fra opvarmning med individu-
elle oliefyr til opvarmning ved nærvarmeanlæg. En 
besparelse på varmeregningen frigiver købekraft for 
borgerne, som igen kan bidrage til vækst i lokal-
området. Et nærvarmeværk betyder kort og godt 
en win-win situation for de tidligere olielandsbyer.

Råb	op,	lokale	ildsjæle!
Én af udfordringerne for etablering af et lokalt 
nærvarmeanlæg er, at der skal være »nogen« til at 
drive processen. 

Der bliver i stor udstrækning udført markedsføring 
for de individuelle løsninger som varmepumper og 
træpillefyr, så de muligheder kender vi alle til, når 
oliefyret skal udskiftes. Og det kan føles besnærende 
nemt at vælge en løsning, man kender til.

Etablering af nærvarmeanlæg er det imidlertid 
svært at lave markedsføring for. Hvem skal produ-
centerne henvende sig til?

De steder, hvor der er etableret nærvarmeanlæg, 
har der typisk været nogle lokale ildsjæle, som har 
drevet en borgerproces. Det er som udgangspunkt også 
den rigtige løsning: Nemlig at ønsket om et nærvar-
meanlæg skal komme fra dem, der skal leve med det.

Men det er vigtigt, at der er »nogen«, der kan 
støtte op om processen med rådgivning og facilite-
ring. Landboforeningerne kan her spille en vigtig 
rolle, fordi der i foreningerne er et værdifuldt lokal-
kendskab samt viden om driftsøkonomi og finan-
siering. Landboforeningerne har også erfaring med 
at håndtere projekter med mange involverede - og 
i Agrovi, Nordsjællands Landboforening deltager 
vi gerne igen.

Cand.silv. Henrik Kruse Rasmussen er ansat 
som projektkonsulent ved Agrovi, 

Nordsjællands Landboforening.

  +
DEN	»RIGTIGE«	VARMELØSNING	

Der er mange forskellige faktorer, der har betydning for, 
hvilken varmeløsning, der er den rigtige i de enkelte olie-
landsbyer. Bl.a. har det betydning, hvor mange boliger 
der er i landsbyen, hvilke varmekilder der er i boligerne 
pt., hvor langt der er mellem boligerne, og hvor et even-
tuelt nærvarmeanlæg kan placeres. 

Som nævnt vil produktionsanlægget til et mindre lo-
kalområde oftest være baseret på halm eller træpiller/tørt 
flis. Et halmanlæg er dyrere i investering end et træpil-
leanlæg, men dette opvejes normalt af, at halmen er et 
billigere brændsel, så såfremt der er lokalproduceret halm 
til rådighed til en konkurrencedygtig pris, kan halmen 
være det bedste brændselsvalg.

Kilde: Henrik Andersen, Projektchef, Dansk Fjernvarmes 
Projektselskab

Et nærvarmeværk betyder kort 
og godt en win-win situation for 
de tidligere olielandsbyer

+
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I Folketinget er der et bredt flertal, der ønsker, at 
Danmark skal være et fossiluafhængigt samfund 
i 2050. Det betyder, at de udtømmelige fossile og 
mineralske råstoffer skal erstattes af bl.a. fornybare 
biologiske materialer. Det kaldes Bioøkonomi. Det 
kan vi i Landbrug & Fødevarer sagtens se fornuften 
i, så længe omstillingen ikke er konkurrenceforvri-
dende og sker i et fornuftigt tempo.  

Dansk landbrugs- og fødevareproduktion er nemlig 
en nøglespiller, når det handler om at levere bære-
dygtige og biologiske løsninger. 

AF JENS ASTRUP MADSEN+

Biomasse 
   - et oplagt valg
Det er en god idé at bruge biomasseanlæg til landsbyvarme 
gennem en fælles varmeforsyning, og der er store mængder 
lokalt, bæredygtig biomasse at gøre brug af

Det gælder i forhold til den klimavenlige fødeva-
reproduktion, hvor vi har været i stand til at ned-
bringe udledningen af drivhusgasser med 23 pct. 
siden 1990 samtidig med, at produktionen er vokset. 

Vi kan altså producere mere med mindre udled-
ning af drivhusgasser. 

Det gælder også som leverandør af bæredygtige 
energiløsninger. Desværre bliver landbruget ikke 
godskrevet for bioenergien i klimaregnskabet til 
trods for, at vi leverer biomassen. Fx halm til kraft-
varme - og i fremtiden forhåbentligt også halm samt 

I dag vurderes der at være mere end to mio. ton halm i uudnyttet ressource, 

der kan bjærges til energiformål. Halmen gemmes i dag primært som storballer. 

Men også her er der en udvikling i gang. De seneste år er der blevet presset ca. 

20 pct. mere halm i hver balle. Senest skud på stammen er en traktortrukket 

halmpillepresser, der laver halmpiller direkte i marken.

›
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anden biomasse til biobrændstoffer og biobaserede 
produkter. Det er naturligvis også gylle til biogas 
og træflis fra fx pil.

Biomassen	i	spil
Der er et stort potentiale i bioenergien. Et poten-
tiale som er nødvendigt at indfri, hvis vi skal opnå 
en omstilling til bioøkonomien og det fossiluafhæn-
gige samfund i 2050. 

Det handler grundlæggende om at få brugen af 
de tilgængelige biomasseressourcer i spil, så vi kan 
udvikle og innovere inden for dyrkning, indsamling, 
logistik og lagring af biomasse. Det gælder om at 
være effektiv i alle led, når behovet for indsamling 
af biomasse til nye teknologier opstår. 

Det er oplagt at arbejde med at få olielandsbyerne 
omstillet til en fælles varmeforsyning.  Landsbyerne 
kan sikres varme fra en biomassekedel, der anvender 
lokalt halm eller træflis. Biomasse er et oplagt valg, 
da det giver mulighed for produktion af den mængde 
varme, der er behov for. Samtidig kan kedlen efter 
endt levetid skiftes til en ny biomassekedel eller til 
anden varmeteknologi som fx varmepumper. 

Hvorfor	halm	eller	træ?
I dag vurderes der at være mere end to mio. ton halm 
i uudnyttet ressource, der kan bjærges til energifor-
mål. Det samme gør sig gældende for træflis, hvor 
der ifølge Dansk Skovforening er muligt bæredyg-
tigt at fordoble produktionen af flis fra de danske 
skove. Så der er store mængder lokalt og bæredyg-
tigt biomasse at gøre brug af. 

En fordel ved biomasse som halm og træflis er, at 
solens energi »gemmes« fra sommer til vinter. Solen 
får fx halmen til at vokse om sommeren, og halmen 
kan efter høst bruges til opvarmning om vinteren.

Halmen gemmes i dag primært som storballer. Men 
også her er der en udvikling i gang. De seneste år er 
der blevet presset ca. 20 pct. mere halm i hver balle. 
Senest skud på stammen er en traktortrukket halm-
pillepresser, der laver halmpiller direkte i marken. 
Den udvikling forventer vi tager fart de kommende 
år, og det kan give reduktion i logistik- og hånd-
teringsomkostninger. På nuværende tidspunkt er 
kapaciteten ca. en fjerdedel af de almindelige stor-
ballepressere og koster noget mere, men det er før-
ste skridt til en mere effektiv model. 

Mere end 75 pct. af den flis, som anvendes på 
danske fjernvarmeværker i dag, er af dansk oprin-
delse, selv om man i dag også kan handle med træflis 
på det internationale marked. Mindre lokale vær-
ker, herunder landsbyvarmeværker og nabovarme, 
forventes fortsat primært at købe træflisen lokalt. 
Vores opfattelse er, at der er rigeligt med tilvækst 
i skovene til et øget forbrug af flis og træpiller de 
kommende år. Både lokalt og internationalt. 

Ud over at være en god lokal ressource er an-
vendelse af halm og træflis også oplagt ud fra et 
teknologisk perspektiv, da teknologien omkring 
bioøkonomi er særdeles veludviklet i Danmark. 
Inden for halmkedler er vi førende, og nye halm-
kraftvarmeværker, der opstilles i dag, er typisk med 
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dansk teknologi. En teknologi som der er betydelig 
efterspørgsel på fra eksportmarkederne. 

Omstillingen	skal	ske	nu
Ved energiforliget i 2012 blev der sat en grænse 
for, hvor der fremover kan installeres oliefyr. Eksi-
sterende oliefyr bliver naturligt løbende udskiftet, 
hvilket betyder at en række af boligerne i landsby-
erne omstiller til anden individuel varmekilde som 
fx træpillefyr eller varmepumper. 

Får denne udvikling lov at køre for længe, inden 
der tages fat i lokal omstilling til fælles varmeforsy-
ning, vil en stor andel af boligerne i landsbyerne have 
investeret i egen varmeforsyning og derfor sandsyn-
ligvis ikke ønske at være del af en fælles forsyning. 

Er der kun få boliger i byen, som ønsker at om-
stille til fælles varmeforsyning, vil det påvirke øko-
nomien negativt. Derfor er det vigtigt, at der tages 
fat i landsbyerne, og at de motiveres til at se på 
fælles løsninger, inden for mange på ny vælger en 
individuel varmekilde. 

Desværre kommer sådanne projekter sjældent af 
sig selv, men kræver ildsjæle i byen, der vil stemme 
dørklokker, deltage i informationsmøder, undersøge 
mulige leverandører af kedler, fjernvarmerør, lokale 
biomasse leverandører samt have kontakten til kom-
munen og til forskellige rådgivere etc. 

Roskilde	Kommune
Roskilde Kommune har som opfølgning på Region 
Sjælland projektet, omtalt andetsteds her i bladet, 
nedsat en lille embedsmandsgruppe til at hjælpe 
potentielle landsbyer i gang med at få fælles varme-
forsyning. Der er på nuværende tidspunkt udvalgt 
en landsby som testby, hvor kommunen ønsker at 
understøtte og hjælpe det lokale initiativ i gang. 
Dette sker bl.a. ved at sikre, at de nødvendige lokal-
planer og overordnede tilladelser er på plads tid-
ligt i processen.  

Bureaukratiet er et forhold, som ofte slukker gni-
sten hos lokale ildsjæle. Derfor er processen, som 
Roskilde Kommune har sat i gang, prisværdig, da 
den kan sørge for god fælles dialog og forståelse 
mellem kommune og interesserede borger. Det 
kræver dog, at processen går hurtigt og smidigt og 
er administrativt let at håndtere.

Landmanden	i	processen
Landmandens rolle i disse processer er flere. En del 
landmænd bor så tæt på landsbyerne, at de med 
fordel kunne have en varmekedel stående på ejen-
dommen, frem for at der skal etableres en ny par-

cel og bygning til kedlen. Samtidig har mange land-
mænd behov for en varmekilde, som bør dimensi-
oneres efter spidsbelastninger, der for nogle land-
brugs vedkommende er i høst til tørring af korn og 
frø, mens andre har et stor varmebehov til fx stalde 
med slagtekyllinger.

Det vil i mange tilfælde ikke være en væsentlig 
ændring af størrelsen på fx halmkedlen, som skal 
foretages for, at der kan leveres varme til landsbyen. 
En rapport fra PlanEnergi om etablering af nærvarme 
i Føns på Fyn viser, at der til byens 78 boliger, hvoraf 
man forventede, at omkring 60 husstande og en in-
stitution ville tilslutte sig fællesvarme, skal bruges 

›

Der er grupper af landmænd, som
gerne deltager aktivt i planlægning 
af nærvarmeværker med placering, 
finansiering og fremskaffelse af brændsel

+

1,3 MWh pr. år (inkl. nettab), hvilket svarer til ca. 
350 ton halm. Denne mængde halm kan bjærges 
fra ca. 85 ha med hvede. I Føns er det dog endt med 
to kedler til flis på samlet 600 kW til de 40 brugere, 
som indtil videre har sagt ja til at være med. 

Føns er et godt eksempel på, hvor vigtige ildsjæle 
er både i forbindelse med planprocessen, indhentning 
af tilbud på kedler etc. I Føns er de to kedler blevet 
placeret i en ældre staldbygning. Her anvendes altså 
eksisterende landbrugsbygninger til kedelbygning i 
stedet for etablering af ny. Det giver besparelser på 
omkostningerne. 

Med denne størrelse af projekter er der mange 
landsbyer, som kunne garanteres nærvarme fra lokale 
brændsler og dermed være med til at sikre en miljø-
venlig energiproduktion- og forbrug. Der er grupper 
af landmænd, som gerne deltager aktivt i planlæg-
ning af nærvarmeværker med placering, finansiering 
og fremskaffelse af brændsel. Der er sågar eksempler 
på halmleverandørforeninger, der i samarbejde med 
kedelfabrikanter, etablerer værker til landsbyer og står 
for drift, vedligehold og salg af billig varme til byen. 

Større	byer	
Når vi taler om de lidt større byer, er der fortsat 
mange muligheder for omstilling til fjernvarme på 
biomasse. Hertil kommer også muligheden for anven-
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delse af biogas, hvor lokalområdets husdyrgødning 
sammen med andre ressourcer som græs, fødeva-
revirksomheders biologiske affald, biologisk affald 
fra hoteller, restauranter og butikker eller forarbej-
det halm kan producere biogas, der kan anvendes 
til produktion af varme og el. 

Tendensen i dag er, at biogasanlæg etableres i til-
knytning til gasnettet, hvor der kan injiceres biogas 
efter en opgraderingsproces. Det giver anlæggene 
mulighed for at optimere gasproduktionen ud fra 
kapaciteten i anlægget og ikke efter varmeforbru-
get i byen samtidig med, at biogassen kan benyttes 
i flere sektorer. Der er således mange synergier og 
perspektiver i denne udvikling.

I større byer er der også mulighed for anvendelse 
af halm og flis, hvilket ses tydeligt af de mere end 
150 fjernvarmeværker, der i dag er etableret med 
henblik på at bruge biomasse. Kravet om sampro-
duktion af kraft og varme på værkerne er i dag den 
største forhindring for etablering af yderligere var-
meværker. Det er meget mere bekosteligt at etab-
lere og drive kraftvarme anlæg sammenlignet med 
rene varmeproducerende anlæg. Kravet stammer 
tilbage fra energiaftalen i 1990, hvor det var en 
samfundsøkonomisk fordel at benytte brændsler 
til samproduktion. Kravet om samproduktion bør 
derfor lempes eller fjernes, om ikke andet på min-
dre værker, hvor det ikke længere er forsvarligt at 
bygge til elproduktion. 

Anerkend	ansvarligheden
Flere og flere varmværker etablerer endvidere sol-
varme, geotermi, eldrevne varmepumper eller elpa-
troner til varmeproduktionen og skal derfor ikke 
bruge samme størrelse kedler længere. 

Rigtig mange varmeværker arbejder således i dag 
med en stor klima- og miljømæssig ansvarlighed. 

Det bør politikerne anerkende og opmuntre ved 
at lave en mere tidssvarende regulering, der kan 
sikre, at denne udvikling fortsætter - til gavn for 
samfundet, til gavn for forbrugerne samt til gavn 
for landmænd og skovejere, der leverer biomassen.

Jens Astrup Madsen er leder af
afdelingen for Energi, Klima- og 

Planter i Landbrug & Fødevarer.

En rapport fra PlanEnergi om etablering af 

nærvarme i Føns på Fyn viser, at der til ca. 60 

husstande og en institution skal bruges 1,3 MWh 

pr. år, hvilket svarer til ca. 350 ton halm. Denne 

mængde halm kan bjærges fra ca. 85 ha med hvede.
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Jævnfør en rapport fra Danske Regioner fra april 
2015 udgør jobtabene i landdistrikterne i perioden 
2010-2013 imellem 2 - 5 pct. netto. Faktuelt betyder 
dette, at kommunerne får en større og større befolk-
ningsgruppe på overførselsindkomst samt et lavere 
skatteudskrivningsgrundlag. Når skatteudskrivnings-
grundlagene skrumper, betyder det ofte reduktioner 
i serviceydelserne ved de årlige kommunale budget-
forhandlinger. 

Så løber vi let ind i en ond cirkel, hvor borgerne 
flytter, når folkeskoler lukker og børneinstitutioner 
beskæres - og stigningen i jobtab vokser yderligere. 

Den nyligt besluttede statslige udflytning af ar-
bejdspladser kan dog medføre et knæk af denne 

AF LOTTE EGHØJ+

Landbruget som

En andelsform med landbruget som en vigtig partner kan skabe 
både vækst og grøn omstilling i landdistrikterne. Men 
finansieringsmodellen er altafgørende

vækstmotor

›

kurve - i nogle få udvalgte kommuner, men stoppe 
udviklingen i landdistrikterne som helhed kan disse 
udflytninger fra især Storkøbenhavn ikke.

Flere kommuner arbejder nu aktivt på at under-
støtte tilflytning af nye borgere i erkendelse af, at 
en »omflytning« ikke kan eller vil ske via yderli-
gere statslige initiativer. Så kommunerne vælger 
i stedet at forsøge at vende borgerstrømmen mod 
byerne ad frivillighedens vej.

Der oprettes borgergrupper, der aktivt reklamerer 
for mulighederne for fx et bedre og mindre stresset 
liv i landdistrikterne. Og tilflyttere med tidligere 
tilknytning til et lokalt område er et eksempel på 
en attraktiv fokusgruppe. 

FOTO: BERT WIKLUND
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Hvornår kan vi forvente at få kommerciel 

finansiering til olielandsbyerne? Mit bedste 

gæt er allerede i 2016 eller 2017.  Alle 

banker mangler nemlig nye risikofrie 

udlånsmuligheder i disse tider.

Eksempelvis kunne man ved livstilsmesser rundt 
om i landet denne sommer opleve, at beboere fra 
Fejø aktivt gjorde reklame for at få folk til at flytte 
til øen via en bod med diverse »salgsmateriale«.  

Udvikling	i	to	spor
Men hvordan kan landbruget bidrage til en øget 
jobskabelse og stigning i BNP i landdistrikterne?

Min pointe med dette er, at vi skal have skabt 
BNP væksten ude i de lokale samfund. Så længe 
vi bruger BNP som et nationaløkonomisk begreb, 
styrker det ikke væksten i landdistrikterne. Og der 
kommer ikke flere penge i kommunekasserne.

Lokal energi kan være et bud på at styrke den lokale 
vækst.  Igennem mange år har vi set en betydeligt 
investering i vindmøller i landdistrikterne.  Det er 
selvfølgelig en form for grøn omstilling og med en 
fornuftigt økonomi, men mange steder rundt om 
i landet er vindmølleproduktionen ikke ejet af de 
lokale borgere. Og så giver vindmøllerne ingen BNP 
vækst i lokalområderne. Pengene flyder ind til byerne.

2050 er året, hvor Danmark ifølge politikerne skal 
være helt fri for olie, kul og gas. Denne forestående 
grønne omstilling er et oplagt område, hvor man har 
en enestående mulighed for at udvikle landbrugs-
strukturen og de lokale samfund i parallelle spor.

Grøn omstilling kan kombineres på mange måder. 
Eksempelvis via en »Energipark X by«, hvor biogas, 
sol og vindenergi kan forenes i et større projekt.  Det 
er på et tidligt tidspunkt i planlægningen afgørende, 
at produktionen afstemmes med de aktuelle behov 
for energiforsyning i de nærliggende byområder.   

Biogasanlæg etableres i samarbejde med de lokale 
landbrug, og landbrugene stiller jordlodder til rådig-
hed for nogle lokale og fællesejede vindmøller.  Det 
giver lokale indtægter samt lokal skattebetaling - til 
alles glæde i nærmiljøet.

Nye	ejerstrukturer
I olielandsbyerne findes der et oplagt potentiale til 
at igangsætte en omstilling fra olie- og elopvarmede 
ejendomme i lokalområderne. En grøn omstilling, 
som kan ske via fællesejede anlæg, hvor det nuvæ-
rende halmoverskud og gyllen fra husdyrproduk-
tion anvendes. 

Det kræver, at man kan etablere en lokal ejerstruk-
tur. En ejerstruktur, hvor lokal erhvervsudvikling 
og lokal BNP vækst kan forenes med accept af en 
form for fælleseje - samt en fremspiring af beboernes 
egne initiativer i lokalområdet. Lokalt initiativ er 
omdrejningspunktet for en god borgerproces.  

En ejerstruktur, der bygges op omkring andelstan-
ken. Meget tyder på, at andelsformen som vækstmotor 
for lokal produktion kan være et vigtigt spor. Det 
afgørende ved andelsformen er, at engagement og 
et eventuelt overskud bliver fordelt ligeligt.

I et lokalt fælleskab er der repræsenteret mange 
kompetencer og evner, og de borgere med de stær-
keste kompetencer bidrager til at løfte kompetencer 
og færdigheder i det omkringliggende samfund. Så 
andelsformen i sig selv kan være et socialt redskab.

Det vil kræve nytænkning, men ejerformen og 
andelstanken er jo kendt lige siden det danske land-
brugs barndom som en tryg ramme både for ejerskab 
og finansiering af lokale projekter.

Landbruget kan påtage sig 
en langt større rolle i den 
forestående grønne omstilling

+

FOTO: COLOURBOX
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Hvem	vil	påtage	sig	et	ansvar?
Borgerprocessen er perioden, hvor der udarbejdes et 
planforslag, og den konkrete placering af et anlæg 
besluttes. Samspillet imellem kommunens embeds-
mænd, initiativtagerene og lokalbefolkningen er et 
vigtigt element. Vi skal blot huske, at disse investe-
ringer i fælles anlæg alene kommer i spil, såfremt 
der er nogle lokale ildsjæle, som har viljen og evnen 
til at skabe en udvikling hen imod en grøn omstil-
ling baseret på andelsejede energianlæg.

Borgerprocesserne bør understøttes via en tov-
holderrolle, da tovholderen kan overskue proces-
sen fra start til slut og sikre, at den lokale fremdrift 
bibeholdes, og beslutningerne føres ud i livet. Det 
bør bemærkes, at beslutningsprocessen er lang - 
ofte to til fire år.  

Personligt kan jeg undre mig over længden på 
beslutningsprocesserne, og det skyldes måske fal-
dende oliepriser. Incitamentet til at komme videre 
med den grønne omstilling synes ikke længere at 
være en høj oliepris, men de forestående statslige 
krav om omstilling. Så hvordan kan incitamentet 
styrkes? Kunne det ske ved, at landbruget påtager 
sig et større ansvar i omstillingen?

Landbruget	måske?	
Landbruget har flere gode grunde til at gå i front: 
Gødningsværdien af den afgassede gylle som et (vær-
difuldt) produkt fra biogasanlæg kan udnyttes bedre 
i markbruget end konventionel gylle. Den igangvæ-
rende strukturudvikling i landbruget er en oplagt 
mulighed for at planlægge investeringer i en større 
produktionsudvidelse i sammenhæng med et lokalt 
biogasanlæg. Halmproduktionen, som flere steder er 

1 KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde 
lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner 
med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredit er kom-
munernes eget finansieringsselskab.

Jobtabene i landdistrikterne 

lå på 2 - 5 pct. i 2010-13. Når 

skatteudskrivningsgrundlaget 

skrumper, betyder det ofte 

reduktioner i serviceydelserne. 

Så løber vi let ind i en ond 

cirkel, hvor borgerne flytter, 

når folkeskoler lukker og 

børneinstitutioner beskæres. 

Lokal energi kan være et bud 

på at styrke den lokale vækst. 

blevet reduceret betydeligt grundet lukning af flere 
af de store værker, kan få en gylden renæssance - 
med lokale nærvarmeanlæg er der nemlig en alter-
nativ afsætningsmulighed.

Kan	anlæggene	finansieres?
Hidtil har en stor del af investeringerne i fælles 
energiforsyning være finansieret via Kommune-
Kredit1. Men finansieringsudbuddet samt en bety-
delig lavere markedsrente vil betyde, at mange af 
de lokale fællesanlæg i fremtiden vil blive finan-
sieret på kommercielle vilkår.

Det kræver, for at tilfredsstille de kommercielle 
investorer, at der er en solid businesscase.

Når vi med de rigtige projekter eller koncepter 
kan tiltrække kommerciel finansiering, så er vi nået 
til det sted i konceptets livscyklus, hvor skaleringen 
er blevet interessant.

Så hvornår kan vi forvente at få kommerciel fi-
nansiering til olielandsbyerne? Mit bedste gæt er 
allerede i 2016 eller 2017. Alle banker mangler 
nemlig nye risikofrie udlånsmuligheder i disse tider!

En	større	rolle
Landbruget kan påtage sig en langt større rolle i 
den forestående grønne omstilling. Primært fordi, 
at der er mulighed for afsætning af halmproduk-
tion på gode vilkår, samt fordi at gødningsværdien 
kan optimeres.

Mht. finansieringen har regeringen allerede set 
landbruget som en potentiel vækstmotor, og poli-
tikerne har da også iværksat en del støtteordninger 
omkring finansieringstilskud, kautioner mv.

Landbruget har muligheden for at være det bære-
dygtige omdrejningspunkt i skabelsen af nye lokale 
fællesskaber - det bør de indse og gribe chancen.

Økonom Lotte Eghøj er ansat som 
seniorkonsulent ved Agrovi Videncenter. 

FOTO: COLOURBOX
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I Roskilde Kommune holder man politisk fast i de 
oprindelige målsætninger i energiaftalen fra 2012. 
Her er man ikke mærket af et regeringsskifte. I kom-
munens strategiske energiplan er forsyningsselska-
bet involveret i en stor del af indsatsområderne - 
bl.a. omkring muligheden for fælles varmeforsyning 
i landsbyer. Med en underskrevet samarbejdsaftale 
mellem kommunen og Roskilde Forsyning er arbej-
det kommet godt fra start. 

Søren Baungaard Sørensen, driftschef i Roskilde 
Forsyning, kan godt se perspektiverne i samarbej-
det: »Hvis vi som kommune og forsyning kan få 
ekspertise inden for landsbyvarme, så er der store 
muligheder. Hvis vi kan lave modeller, som vi kan 
tage med og rulle ud til andre landsbyer, så er det 
interessant«. 

Han har en erkendelse af, at landsbyer er for-
skellige, og at en standardmodel ikke kan passe på 
alle, men det at komme i dialog med borgerne har 
lært både forsyningsselskab og kommune meget. 
Og for forsyningen er det et interessant nyt for-
retningsområde.

»Det er noget, vi skal lægge ressourcer i, for vi 
kan som forsyning bruge det fremadrettet. Vi står 
og skal fusionere med Holbæk Forsyning og Lejre 
Forsyning, så det er ikke landsbyer opvarmet med 
olie, vi kommer til at mangle«, pointerer driftschefen.  

Søren Magnussen, energiplanlægger i Roskilde 
Kommune, har også de langsigtede muligheder for 

AF SARA EDSKE MØLLER +

samarbejdsrelationer
Idéen om nye lokale bæredygtige varmeforsyninger er god, men 
opskriften er ikke enkel. Succesen opstår ofte i kraft af stærke, 
brede og respektfulde samarbejder

Stærke

FOTOS: JON NORDSTRØM 
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samarbejdsrelationer
øje: »Jeg tror, at der om nogle år vil komme en ef-
terspørgsel og et behov for fælles varmeforsyning i 
de mindre byer, når der opstår en bevidsthed om 
de positive sideeffekter, det har. Jeg tror, at vi skal 
have koncepterne, eksemplerne og metoderne klar. 
Så kommer tidspunktet snart, hvor det her bliver 
en integreret del af samfundsudviklingen. Men med 
dykket i oliepriserne er det lige nu en udfordring at 
få projekterne i gang af sig selv«. 

Kommunen er officielt initiativtager til projektet, 
og Søren Magnussen er glad for at have forsyningen 
med i samarbejdet. I Roskilde Forsyning kan man 
bidrage med viden og erfaringer om at drive fjern-
varme, mens kommunen har flere års erfaring med 
borgerinddragelse. De ekspertiser kan genbruges i 
landsbyerne. Allerede nu kan forsyningen se, hvor-
dan de kan bruge deres læring og erfaring omkring 
borgerinddragelse fra landsbyerne i deres almindelige 
fjervarmeudvidelsestaktik, der kan styrkes med en 
mere borgernær metodetilgang - bl.a. i samarbejde 
med ejerforeninger. 

Andre	selskabsstrukturer	i	spil
Den næste store udfordring er selskabsdannelsen. Det 
er et nyt område for såvel kommune som forsyning.

»Det er en ny måde for forsyningen at drive sel-
skab på. Der er nogle af selskabsmodellerne, der er 
væsentlig anderledes end dem, vi opererer med i 
dag«, fortæller driftschefen.

Hvordan strikker man et selskab sammen økono-
misk og juridisk? Det er her, hvor samarbejdet og 
læringen for alvor ligger fremadrettet. Hos Roskilde 
Forsyning er man ikke afvisende overfor, at man 
godt kan påtage sig ejerskabet, men så skal det være 
fordi, landsbyen har bedt om det og selv peget på 
det som den bedste løsning. 

Og fokus på borgerne er i centrum i projekterne. 
Søren Magnussen fortæller: »Det er afgørende, at 
det er borgerne, der er afsender på budskabet. Det er 
dem, der indkalder til arrangementer, sætter i værk 
og sætter dagsordenen. Og det er dem, der skaber 
fortællingen lokalt om det her«. 

Borgerne er ikke bare en målgruppe i disse pro-
jekter - i Roskilde er de projektpartner og faktisk 
projektstyrende. Projektet og hastigheden arter sig 
efter borgernes behov og spørgsmål, og så er det 
kommunen og forsyningens rolle at levere eksper-
tise og input retur i det tempo, borgerne er klar til. 
Det kræver, at både forsyning og kommune holder 
igen med deres gode hensigter og færdige løsninger, 
så borgerne ikke drukner eller føler, det bliver truk-
ket ned om ørerne på dem. 

Landbruget	som	energileverandør
Peter Palle er landmand. For ham er landsbyvarme 
langt fra noget nyt. Han ejer og driver Ellehave-
gaard Energy I/S side om side med sit landbrug. I 
tyve år har han leveret varme til offentlige institu-
tioner og private husstande i den lille landsby Hor-
reby på Falster. En 1000 kW LIN-KA-kedel forsy-
ner i dag gården og knap 100 tilslutninger.

Ellehavegaard Energy I/S er 100 pct. privatejet. 
Borgerne sidder ikke med i en bestyrelse eller har 
indflydelse på driften. De køber varmen, ligesom de 
køber en liter mælk i supermarkedet. Det har der nu 
aldrig været utilfredshed med i Horreby. Men Peter 
Palle ser fordele i, at man i dag etablerer et bredere 
samarbejde og et a.m.b.a.-selskab med borgerne, når 
man vil starte nye projekter op. A.m.b.a.et kunne 
eje stikledninger, net og evt. anlæg. Og landman-
den kunne være råvareleverandør. 

Peter Palle står alene med ansvar, forsikringer, 
lovgivning og økonomi. Et a.m.b.a. er stærkere og 
anderledes stillet, de kan fx søge om kommunekredit, 
og samtidig har borgerne mulighed for større ind-
flydelse. Et samarbejde vil gavne alle, mener Peter 
Palle, der anbefaler andre landmænd at gøre det 
anderledes, end han gjorde tyve år tilbage.

Borgere, kommuner, politikere, landmænd og leverandører stod 

sammen om at kommunikere muligheder og potentialer ved 

landsbyvarme, da over 90.000 gæster besøgte Roskilde 

Dyrskue i juni 2015. 

Borgere, landbrug og erhvervsliv, forsyningsselskaber, 

kommuner og energifaglige partnere er alle væsentlige 

at inddrage i energiprojekter. Samarbejdsrelationerne 

varierer oftest fra projekt til projekt, og det er forskelligt, 

hvem der er den drivende part.
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RUC og EKCS kontaktes. Der udarbejdes  
et indledende projektforslag der viser,  

at projektet er en god idé
Beregninger af individuelle 

kontra fælles løsninger

Undersøgelser:
• Organisering
• Ejerskab • Finansiering

Borger læser  
om Gl. Havdrup

PROJEKTET UDVIKLES

Initiativgruppen ”Grøn Energi”  
bliver dannet

Borgerne giver initiativ gruppen mandat til 
at arbejde med idéen (borgermøde)

Ministerbesøg  
(møde for elkunder)

Forhånds tilkendegivelser 
(Borgermøde)

Bustur til  
Gl. Havdrup

Dialog med lokale parter om:
• Placering • Deltagelse

Borgmester kontaktes Temamøde i kommunalbestyrelsen  
om strategisk energiplanlægning

Udarbejdelse af folder  
om projektet

Beregninger i forhold til:
•  Alternative energikilder
• Placering 
•  Med/uden større forbrugere

Udarbejdelse af projekt
forslag og vedtægter

Beregninger for den enkelte  
husstand (borgerarrangement)

Indsamling af oplysninger om 
borgernes energiforbrug

INDLEDENDE FASE

›



 NR. 4  201526 NY ENERGI TIL OLIELANDSBYERNEmoMentum+

I en tid, hvor landbrug er blevet 
moderne stordriftsvirksomheder, 
er et varmeanlæg også med til at 
modvirke den distance, der er 
opstået mellem borgere og landmænd

+

En	landsmands	motivation
Første spadestik til Ellehavegaard Energy I/S blev 
taget, længe før der var et fokus på grøn omstilling, 
klima eller bæredygtighed. Peter Palles motiver var 
nogle andre. Han ønskede en sikker afsætning af 
sin halm. Og ved at investere i et større anlæg, som 
kunne forsyne mere end blot sin egen gård, kunne 
han få råd til et teknisk bedre varmeanlæg. Peter 
Palle fremhæver også en anden fordel: »Du får en 

bedre mulighed for at udjævne arbejdsopgaverne 
hen over året. Typisk er der meget tilsyn og vedli-
gehold på anlægget i vinterhalvåret, hvor der ikke 
er noget markarbejde«. 

Anlægget er med til at opretholde beskæftigelse i 
landbruget, som også smitter af på smeden og elek-
trikeren. I en tid, hvor landbrug er blevet moderne 

stordriftsvirksomheder, er et varmeanlæg også med 
til at modvirke den distance, der er opstået mellem 
borgere og landmænd. Man har igen noget at være 
fælles om i lokalsamfundet.

»Det bløder op for forståelsen«, fortæller Peter 
Palle, der fast har borgere såvel som børnehaven 
på besøg og dermed oplever en fornyet interesse for 
landbruget som helhed. De motiver gælder i dag, 
såvel som for tyve år siden.

Nye	initiativers	udfordringer
Halmvarmeteknologien er kendt, og varmepriserne 
er lavere end med olie. Derfor undrer det, at der ikke 
eksisterer flere anlæg.

»Nogle gange, når jeg kører gennem en landsby, 
tænker jeg: Den ligger lige til højrebenet her«, smi-
ler Peter Palle og forklarer, hvordan han nærmest 
kan pege de egnede landsbyer ud, hvor der typisk 
ligger en gård i udkanten. Han tror, at manglende 
netværk og ERFA-grupper kan være årsagen til, at 
omstillingen ikke sker automatisk. Erfaringerne er 
derude, men de er svært tilgængelige. 

Her kunne landbrugsorganisationerne med 
Landbrug & Fødevarer i spidsen godt komme på 
banen. Den økonomiske situation i landbruget spil-
ler sikkert også ind på tilbageholdenheden, mens 
en tredje årsag kan være, at varmeforsyningslov-
givningen er blevet mere omfattende, siden han 

Manglende netværk og ERFA-grupper kan være årsagen til, at omstillingen til fælles varmeanlæg ikke sker 

automatisk. Erfaringerne er derude, men de er svært tilgængelige. - Her kunne landbrugsorganisationerne 

med Landbrug & Fødevarer i spidsen godt komme på banen, siger landmand Peter Palle.
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selv startede ud. Det nære samarbejde med den lille 
lokale kommune gjorde, at han nemt og hurtigt 
kunne komme godt fra start tyve år tilbage. I dag 
er rammerne nogle andre, men samarbejdet med 
kommunen er stadig afgørende. 

Borgerprocesser	er	forskellige
I Gl. Havdrup ved Solrød har man siden 2013 haft 
en fælles varmeforsyning baseret på halm. Lokale 
ildsjæle var en helt afgørende faktor for at få det til 
at lykkedes. Et nært samarbejde med kommune såvel 
som forsyning gjorde, at de på relativt kort tid fik et 
anlæg op at stå. Men indledningsvis var det kom-
munen, der kom med idéen. Det billede går igen i 
flere landsbyer i Region Sjælland.

I Holtug på Stevns arbejder man også med idéen 
om fælles varmeforsyning, her er kommunen med, 
men langt mere perifert end tilfældet mange andre 
steder. Til gengæld har man ligesom Egebjerg i 
Odsherred arbejdet med energidagsordenen i længere 
tid. Borgerne er allerede tunet ind på mulighederne 
og tankegangen i den grønne omstilling - en proces 
der tager tid. Det gør, at landsbyerne nu er hurtigere 
til at få konkrete projekter i gang. 

I Sæby i Lejre Kommune er man også kommet 
langt med arbejdet om en lokal forsyning til lands-
byen. Idéen startede hjemme i dagligstuen hos en 
enkelt borger - som sidenhen har fået både landsby 
og kommune med på projektet. Historien om den 
proces og udvikling kan du læse mere om i artiklen 
side 8 - 12 her i temanummeret.

Hvad enten initiativet kommer fra en lokal bor-
gergruppe, en kommune, en landmand eller måske 
et etableret forsyningsselskab, er det en god idé at 
invitere flere parter til bordet i udviklingsfasen. 
Vejen mod målet bør være præget af en forståelse 
og accept af forskellige agendaer - og god tid. 

Cand.scient. Sara Edske Møller arbejder 
med kommunikation og aktørinddragelse 

hos Energiklyngecenter Sjælland.

<citat>:

  +
GRØN	OMSTILLING	I	REGION	
SJÆLLAND	

Hos Energiklyngecenter Sjælland har vi de sidste 
fem år arbejdet med omstilling i landsbyer. Sam-
men med RUC og kommunerne i Region Sjælland 
fokuserer vi på såvel det strategiske arbejde med 
energiplanlægning som opstart af nye lokale anlæg. 

De seneste år har RUC kortlagt potentialerne i 
den regionale biomasse og lavet en række prefe-
asibility studies på nye anlægsmuligheder. En stor 
del af dem indgår i kommunernes oplæg til stra-
tegiske energiplaner. Otte udvalgte anlæg er i dag 
i gang med at blive realiseret. Se mere på www.
energiklyngecenter.dk

Hvad gør en landmand, som ønsker sikker afsætning af 

sin halm? Peter Palle dannede selskabet Ellehavegaard 

Energy I/S. I tyve år har han leveret varme til offentlige 

institutioner og private husstande i landsbyen Horreby 

på Falster ved siden af sit landmandsvirke. 
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Folketinget har med Energiaftalen besluttet sig for 
grøn omstilling - fra afhængighed af olie og kul til 
vedvarende energi. 

Vedvarende energi er i høj grad lokalt produceret, 
hvad enten det er biomasseanlæg, solceller, eller 
vindmøller. Spørgsmålet er, om omstillingen måske 
kan bidrage til udvikling af lokalområderne og styrke 
lokaldemokratiet? 

Erfaringerne fra vindmølleplanlægning i de danske 
kommuner viser, at det afhænger af, hvilken demo-
kratiopfattelse man har. Nogle politikere vil måles på 
at skabe resultater, andre på at sikre en fair proces og 

atter andre på at skabe fællesskab. Der er brug for det 
hele, hvis omstillingen skal gavne lokalsamfundet, 
uden at borgerne tabes i svinget. 

Vi har interviewet 18 lokalpolitikere og planlæggere 
i fire jyske kommuner: Lemvig, Ringkøbing-Skjern, 
Varde og Sønderborg. Disse kommuner har sat sig for 
at fremme vedvarende energi i form af vindmøller.

Hvor der ofte er opbakning til vedvarende energi på 
det principielle plan, kan der være modstand blandt 
borgerne, når det kommer til den faktiske placering 
af vindmøllerne. 

AF TOVE ENGGROB BOON OG TINE REIMER +

om demokratiet
Kommunale erfaringer med vindmøller viser, at grøn omstilling
involverer storkapital og stærke interesser. Det udfordrer 
lokaldemokratiet

Så hvordan håndterer man dette på god demokra-
tisk vis? Det har politikerne forskellige bud på. 
De har nemlig forskellige opfattelser af det gode 
demokrati: Om de skal måles på proces eller på 
resultat, hvem det er vigtigt, der deltager, og hvad 
planlægningens rolle er. 

På tværs af kommunerne har vi udkrystalliseret 
det i fire forskellige forståelser af, hvad politikere 
og planlæggere opfatter som det gode demokrati.

Systemdemokratiet
»Systemdemokratiet« tager afsæt i, at politikerne er 
demokratiets repræsentanter. De er valgt af lokal-
befolkningen til at tage ansvar for det fælles bed-
ste. Vindmøller opfattes som en privat erhvervs-
aktivitet, der værdsættes, men hvor kommunen 
er regulerende myndighed snarere end drivkraft. 

Systemdemokratiet fokuserer på processen. Der 
planlægges for vindmøller i det åbne land med det 
formål at afveje vindmøller mod andre interesser. 

Med strategisk planlægning og områdeudpegning 
bliver det synligt for såvel borgere som potentielle 
vindmølleopstillere, hvor der kan forventes vind-
møller. Det fremmer retssikkerhed, så alle interesser 
får en lige og fair behandling efter loven. 

I denne demokratiforståelse søges lokal modstand 
forebygget ved en velgennemtænkt planlægning 
og ved at give den legitimitet gennem inddragelse 
i processen i såvel den strategiske planlægning 
som projektplanlægning for de enkelte vindmøl-
leområder. 
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Er det overhovedet realistisk at se 
grøn omstilling som et redskab til 
lokaldemokratisk udvikling?
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Blæst 
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Hvad er så ulemperne?
•  At planlægning er passiv. Udpegning i sig selv 

sikrer ikke, at der rejses vindmøller. Men fordi 
det har været en lukrativ forretning, er det sket 
indtil videre

•  Processen garanterer ikke, at borgerne føler sig 
inkluderet. For når planlæggerne er klar til ind-
dragelse i fx temaplanudkast, er borgerne ofte 
ikke klar. De bliver først opmærksomme, når 
vindmøllerne er på vej op. Og ikke alle borgere 
ser sig vel repræsenteret af interesseorganisatio-
ner, så det hindrer ikke i sig selv lokal modstand

•  Adgangen til at klage bidrager til retssikkerhe-
den. Samtidig påfører massiv brug af klageadgan-
gen dog også kommunen væsentlige, administra-
tive omkostninger

•  Når arealerne i planen er brugt op, kommer der 
ikke flere møller. Medmindre man ændrer taktik

Forretningsdemokratiet
»Forretningsdemokratiet« tager ligesom planlæg-
ningsdemokratiet afsæt i, at politikerne er demo-
kratiets repræsentanter.

Men politikere med denne demokratiforståelse 
tjener demokratiet ved at skabe resultater og finder 
det vigtigere end processen. Her vægtes den lokale, 
økonomiske udvikling og samfundsmæssige nytte 
højt. Planlægningen bruges derfor ikke så meget 
som et retsgrundlag til at vurdere ansøgninger ud 
fra. Den bruges mere som et dynamisk værktøj, der 
løbende tilpasses, så den understøtter initiativ og 
handlekraft - nemlig vindmølleopstillerne. Lokal 
modstand er forståeligt, men opfattes ikke i sig selv 
som et problem, da man som politiker også skal tage 
de upopulære beslutninger. Planlovens proceskrav 
om høring skal naturligvis følges, men om folk føler 
sig inkluderet er mindre væsentligt. 

Vindmøllerne ved havnen i Hvide Sande er 

fondsejede. Det betyder, at overskuddet fra 

møllerne har kunnet arbejde videre lokalt til 

gavn for erhvervsliv og infrastruktur.
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I Forretningsdemokratiet ses vindmøller som en 
vækstmotor, der skaber et levedygtigt landdistrikt. 
Vindmøller er altså del af en større industriel satsning 
baseret på omstillingen til et CO2-neutralt samfund.

Hvad er så ulemperne? 
•  Denne model fungerer bedst, hvor der er politisk 

flertal. Ellers kan det blive svært at skabe poli-
tisk enighed om at gennemføre et projekt, hvis 
der opstår lokal modstand

•  Ideen med at skabe resultater er, at det skal komme 
kommunen og dens borgere til gavn i form af ind-
tjening eller beskæftigelse. Men inden for lovens 
rammer er det som politiker svært at sikre, at det 
er lokale kræfter, der kommer på banen. I prin-
cippet kunne alle vindmølleansøgninger komme 
fra en ekstern opstiller med risiko for, at kom-
munen reduceres til at blive depot for vindmøl-
ler, hvor afkastet falder langt uden for kommu-
nens grænser

Fællesskabsdemokratiet
Mange af de politikere, vi talte med, var optaget af 
sammenhængskraften i kommunen.  Kommunesam-
menlægningen i 2007 har samlet områder, som nor-
malt definerede sig selv i modsætning til hinanden. 

Afstanden mellem borger og byråd er blevet stør-
re, og på landsplan er mindre end fem pct. medlem 

af de politiske partier, så flere politikere følte et 
behov for at gøre noget. Det tegnede konturerne 
af en tredje demokratiforståelse, som vi vil kalde 
»Fællesskabsdemokratiet«. 

Det er forankret i ideen om, at politikernes væ-
sentligste opgave er at skabe noget, man kan være 
fælles om, og hvor folk føler sig inkluderet - ikke 
ekskluderet. Her bliver såvel visioner om en CO2-
neutral kommune som vindmøller blot redskaber til 
at nå målet om et styrket fællesskab. Lokal modstand 
opfattes derfor som dybt problematisk og tilstræk-
kelig begrundelse for at opgive ambitionerne om at 
rejse vindmøller.

Desværre er erfaringen fra alle kommuner, at netop 
vindmøller ofte skaber splittelse i lokalsamfund og 
kommunen. Fordelingen af ulemper (støj og lysge-
ner) og fordele (indtjeningen) opleves nemlig som 

  +
VINDMØLLER	
OG	VIRKEMIDLER	

Fra 1970erne og frem dukkede adskillige 
vindmøllelaug op. I 2001 havde op mod 
175.000 husstande medejerskab i vindmøl-
ler. Møllerne er i mellemtiden blevet stadigt 
større og dyrere, så det kræver investorer 
med adgang til meget kapital. Kommunerne 
planlægger i form af temaplanlægning og 
konkret projektplanlægning med tilhørende 
VVM. Siden 2009 har lov om vedvarende 
energi (VE loven) givet virkemidler for at 
fremme, at der rejses vindmøller: 1. Krav om 
at 20 pct. af vindmølleaktierne skal tilbydes 
lokale beboere. 2. Erstatningsordning for 
beboere med værditab større end én pct. 3. 
Grøn ordning, dvs. penge som kommunen 
kan søge hos Energinet til lokale initiati-
ver. 4. Garantifonden, som garanterer lån 
til lokale vindmøllelaugs forundersøgelser.
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meget ulige, og hverken Planloven eller virkemid-
lerne i lov om vedvarende energi er tilstrækkelige 
til at ændre dette. 

Hvad er så ulemperne? 
•  Det kan synes utopisk, at alle skulle være enige 

og ingen imod, så med ambitionen om at alle 
skal føle sig inkluderet, kommer der aldrig nogen 
vindmøller op

•  Det kan være svært som kommune at få borgerne 
til at tage ejerskab til en fælles vision formuleret 
af politikerne og ikke af lokalsamfundene selv

 
Spørgsmålet er derfor, om man kan skabe en visi-
ons- og planlægningsproces, der direkte engage-
rer borgerne på en sådan måde, at man opnår det 
ønskede resultat om fælleskab? 

 
Græsrodsdemokratiet
I andre kommunale sammenhænge er der stort 
fokus på »samskabelse« mellem kommune og bor-
gere. Borgerne skal tage medansvar for og initiativ 
til at skabe et velfungerende samfund og ikke blot 
se sig som kunder i velfærdsbutikken.

I forlængelse af dette savnede vi som interviewere, 
at kommunerne havde overvejet at starte ude i lo-
kalsamfundene netop med henblik på samskabelse 
af lokalsamfundene.

Vi præsenterede derfor politikerne og planlæg-
gerne for det, som med et gammelt ord kan kaldes 

»græsrodsdemo-
kratiet«. Men alle 
vurderede denne 
idé som dybt naiv.

Vi foreslog, at 
man startede med 
at lave borger-
drevne visions-
processer: Hvad 
skal kendetegne 

vores lokalsamfund? Hvad vil vi med vores kom-
mune og landskab - vil vi have vedvarende energi 
- og hvis ja, kan vindmøller så være løsningen? 

Målet bliver altså, at borgerne sammen udvikler 
en vision for lokalsamfundet, som de kan se sig selv 
i og derfor også engagerer sig i at realisere. Herudfra 
kunne der så udvikles en kommunal strategi for vind-
møller, hvor den planlægningsmæssige del tænkes 
ind sammen med en strategi for at understøtte lokal 
finansiering og udvikling. Et lokalsamfund kunne 
fx i fællesskab opkøbe et areal og rejse vindmøller 
og geninvestere afkastet i lokalsamfundet. 

Tilsvarende initiativer ses fx i Skotland, hvor lokalt 
ejede trust funds køber arealer tilbage fra de store 
jordbesiddere. En sådan model kunne sikre, at folk 
føler sig inkluderet i et fælleskab, og den kunne 
skabe resultater ikke blot i form af vindmøller, 
men også udvikling af et livskraftigt og bæredygtigt 
lokalsamfund der selv skaber vækst og udvikling.

  
Hvad er så ulemperne?
•  Der vil altid være nogle, som er imod vindmøl-

ler, fordi nogle berøres mere end andre
•  Vindmøller har udviklet sig til big business - 

kæmpe vindmøller, som kræver investorer, der 
for længst har lagt optioner på landskabet gen-
nem bilaterale aftaler med beboerne. Kommu-
nerne ser derfor i større grad sig selv som kon-
trollører af eller facilitatorer for markedet og 
kapitalindustrien uafhængig af deres demokra-
tiske tilgang

•  Vindmøllerne kan ikke være kommunalt ejede, 
så enten skal borgerne selv rejse kapital eller 
trække på en eksisterende fælles organisation, 
eksempelvis det lokale elforsyningsselskab eller 
som i Hvide Sande, hvor Havnen rejste tre vind-
møller

Hvad	kan	vi	lære?	
Erfaringerne fra vindmølleopstilling rejser spørgsmå-
let: Er det overhovedet realistisk at se grøn omstil-
ling som et redskab til lokaldemokratisk udvikling?

Vindmøller er i dag en milliardindustri, hvor kun 
kapitalstærke interessenter kan følge med, og lo-
kalsamfundene risikerer snarere at blive kørt over 
end at få de ønskede erhvervs- og beskæftigelses-
mæssige gevinster. 

Det kræver derfor både, at politikerne fører en 
proaktiv erhvervspolitik, og at de er enige om, 
hvad de vil med landområderne. Dernæst kræver 
det en stærk planlægning for det åbne land til at 
regulere udviklingen og undgå, at den kortsigtede 
økonomiske gevinst sker på bekostning af langsig-
tede interesser og de stærkes interesser på bekost-
ning af de svages. 

Det stiller kommunalpolitikerne og deres plan-
læggere i en fortsat meget udfordrende rolle.

Cand.silv., ph.d. Lektor Tove Enggrob 
Boon og cand.scient. i Nature Management 

Tine Reimer, Institut for Fødevare- og Ressource-
økonomi (IFRO), KU. 

En ordentlig samling vindmøller i det 

flade landskab ved Nørhede-Hjortmose, 

øst for Ringkøbing. Her var massive 

borgerprotester imod, men politikerne 

gik målrettet efter at få dem op. 
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I områder uden kollektiv varmeforsyning er der ca.  
850.000 boliger.  Nogle af dem kan i de kommende 
år tilsluttes fjernvarmesystemerne, men tilbage vil 
stadig være 400 - 500.000 boliger, der enten er til-
sluttet naturgas eller er opvarmet med især oliefyr, 
biomasse eller elvarme.

Der mangler en energipolitik for disse huse, og 
det er temaet for denne artikel.

Disse boliger har ca. 800.000 indbyggere og er i 
stor udstrækning lokaliseret i det, nogle kalder ud-
kantsområderne, men som også kunne kaldes VE 
ressourceområderne, fordi det for det meste også er 
de områder, der har de store vindkraftressourcer.

Det samlede energiforbrug til varme i disse boli-
ger er af størrelsesordenen 8 - 10 mia. kWh med de 
nuværende forsyningskilder, olie, gas, træpiller og 
en lille del elvarme eller elvarmepumper.

Individuelle	varmepumper
Boligerne kendetegnes også ved at have relativt 
høje udgifter til varme, selv med de nuværende 
lave priser på olie og naturgas. Varmeudgiften til 
et standardhus med et velfungerende fyr, der bru-
ger 18.100 kWh energi pr. år, svarende til 1.810 l 

Olie Naturgas El til varme Træpiller

Øre/kWh 31,7 29,3 79,4  (inkl. PSO) 0,6

Tabel 1.  Energiafgifterne inkl. moms af afgifterne for forskellige brændsler.

AF FREDE HVELPLUND +

Energipolitik, tak!
Der skal etableres en systematisk energipolitik 
for husene uden for kraftvarme områderne

olie, er godt 18.000 kr. pr. år. Mange dårligere iso-
lerede huse har en årlig varmeregning på mellem 
25.000 og 30.000 kr. pr. år. Varmeprisen i et natur-
gasfyret hus er ca. 20 pct. lavere. Den årlige afgift 
inkl. moms af afgiften ligger på ca. på godt 6.000 
kr. for et oliefyret standardhus og godt 5.000 kr. for 
det naturgasfyrede hus.

Varmeprisen for et tilsvarende hus i de større byer 
ligger på mellem 10.000 kr., og 13.000 kr. Den årlige 
afgift ligger her mellem 3.000 kr. og 4.000 kr., da 
en stor del af varmen kommer fra affald og industri, 
som har en lavere afgiftsbelastning end olie og gas.

I de kommende årtier skal husene omlægges til 
ikke fossile brændsler, og her siger næsten alle 
energiplaner, at de skal omlægges til individuelle 
varmepumper og ikke til biobrændsler. For bio-
brændslerne er knappe og anbefales anvendt især 
i transportsektoren og i et mindre omfang i kraft-
varmesektoren som reservekraft til perioder, hvor 
det ikke blæser. 

I forbindelse med udbygning med individuelle 
varmepumper er det vigtigt, at disse indrettes, så 
de kan nedreguleres i kortere perioder med spids-
belastning i elforbruget og lav vindkraftproduktion. 
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Forfatteren foreslår en politisk 

reform, som skal sikre, at det kan 

betale sig at investere i individuelle 

varmepumper: At vindkraft el til 

varme betaler den samme afgift 

pr. kWh som træpiller til varme.
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Varmepumpe Træpiller

Årlig varmepris
Før afgiftsmæssig ligestilling og 5 pct. lån

20.400 14.350

Årlig varmepris efter afgiftsmæssig ligestilling og finansiering 
af varmepumpe med 2,5 pct. lån.
Forudsætning: 70 pct. vindkraft

14.260 14.350

 

Oliefyr    Naturgasfyr El til  
varmepumpe

Træpiller

Investering kr. Nuværende fyr Nuværende fyr 120.000 60.000 

Brændselsforbrug kWh pr. år     20.000       18.000 6.500 22.500 

Brændselspris øre pr. kWh 
inkl. afgift

90 70 143 30

Årlig udgift til anlæg ved 5 
pct. rente. (a)

0
(på kort sigt)

0
(på kort sigt)

9.600
(20 års levetid)

5.800
(15 års levetid)

Samlet udgift til brændsel 
pr. år (b)

18.000 12.600 9.300 6.750

Drift og vedligehold kr. pr. 
år (c)

1400 1400 1500 1800 

Årlig varmepris
kr. pr. år (a, b + c)

19.400 14.000 20.400 14.350

Tabel 3. Varmepris for varmepumpe og træpille fyring før og efter ligestilling af afgiften på vindkraft og træpiller til 

varme. Definition af varmepumpe som kollektivt anlæg der kan finansieres gennem kommunekredit til 2,5 pct. i rente.

Tabel 2.  Samlet varmepris inkl. moms med nuværende energiafgifter. Standardhus med årsforbrug på 18.100 kWh.

Energipolitik, tak!

Denne reguleringsevne indbygges via et mindre 
varmtvandslager og via selve bygningens varme-
lager kapacitet. 

Det er også vigtigt, at husene efterisoleres, så de 
kan opvarmes med en relativt lav fremløbstempe-
ratur. Derfor regnes der i de fleste planer med, at 
husene energirenoveres, så de i 2050 bruger 30 - 50 
pct. mindre varme end i dag pr. m2.

Afgifter	og	incitamenter
Men er de nuværende økonomiske spilleregler ind-
rettet, så der investeres i varmepumper og sikres en 
energirenovering af husene?  I dette skrift vil jeg 
koncentrere mig om første del af spørgsmålet.

Energiafgifterne er indrettet, så de vanskeliggør 
etablering af individuelle varmepumper, hvilket il-
lustreres af tabel 1. Den høje afgift på el til varme 
består af 38 øre pr. kWh i elafgift, og 25,5 øre pr. kWh 
i PSO afgift (skal sikre miljøvenlig elproduktion) 

plus moms af afgiften. Denne afgiftsstruktur leder 
frem til de varmepriser, der er vist i tabel 2.

Med de nuværende lave olie og gaspriser er der 
ikke et klart incitament til at skifte til hverken 
varmepumpe eller træpiller. Der kan komme et 
incitament til at skifte til træpiller, den dag olie- 
eller gasfyr skal skiftes ud. Men det, tabellen også 
tydeligt viser, er, at det ikke kan betale sig at skifte 
til en individuel varmepumpe med den nuværende 
afgiftsstruktur. 

Hvis man skal væk fra olie og gas, er det privat-
økonomisk gunstigste at skifte til træpiller, som har 
en afgift på næsten 0 kr.  Dette er meget lidt hen-
sigtsmæssigt, især fordi årsagen til de billige træpil-
ler er, at afgiften er tæt på 0, mens afgiften på el til 
en varmepumpe er ca. 80 øre pr. kWh.

Forslag	til	reformer
Men hvordan kan man sikre et incitamentssystem ›
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der gør, at det kan betale sig at investere i individu-
elle varmepumper? Her foreslås to reformer:

•  At vindkraft el til varme betaler den samme afgift pr. 
kWh som træpiller til varme. Dvs. at der etableres en 
vindafhængig elafgift. Er vindkraften 100 pct. og der-
over af forbruget, så er afgiften på el den samme 
som for træpiller. Dvs. for tiden ca. 0 øre pr. kWh. 
Er vindkraften 50 pct. af forbruget, så er afgiften på 
disse 50 pct. vindkraft den samme som for træpil-
ler, og de resterende 50 pct. pålægges den almin-
delige elafgift på el til varme på 38 øre pr. kWh. 
Det foreslås, at el til varme ikke betaler PSO. En 
sådan vindandels afhængig elafgift vil give et kraf-
tigt incitament til at indrette varmepumpen, så den 
aftager mest elektricitet, når det blæser.

•  At det bliver lovmæssigt tilladt for kommuner at etab-
lere udlejning af varmepumpeanlæg til individuelle 
huse finansieret af KommuneKredit1. Dvs. til en 
årlig rente på ca. 2 - 2,5 pct.  Varmepumpen skal 
indrettes, så den kan indgå i et samlet »kollek-
tivt« energisystem ved både at kunne aftage rela-
tivt meget el, når det blæser meget og ved bl.a. 
at have et lille vandlager, der muliggør, at den 
kan afbrydes i kortere perioder (op til 2-3 dage), 
når der er for lidt vind. 

Varmepumpernes positive virkning på det samlede 
system berettiger, at varmepumper defineres som en 
del af et kollektivt energisystem, hvor kommunens 
energiselskab derfor må eje og udleje varmepumper 
til de enkelte husstande til kostpris og finansiere 
disse gennem KommuneKredit.

I år 2020 er målsætningen, at vindkraften skal 
producere 50 pct. af vores elforbrug. 

Allerede nu er vi oppe på ca. 40 pct. Det er der-
for realistisk at forudsætte, at en varmepumpe er 
indrettet, så den kan aftage elektricitet i perioder 
med gennemsnitligt 70 pct. vindkraftandel. Hvis 
den gør det, vil elafgiften i gennemsnit være 14,2 
øre pr. kWh for den el, varmepumpen bruger.  Det 
vil nedbringe varmepumpens årlige varmeomkost-
ning med 4.238 kr.

Hvis 5 pct. lånet erstattes med et 2,5 pct. lån, og 
varmepumpen udlejes til kostpris til husejeren, vil 
varmeprisen yderligere falde med 1.900 kr. De to 
reformer tilsammen betyder et fald i varmepumpens 
årlige omkostning på 6.140 kr.

Som det fremgår af tabel 3, er den årlige varme-
pris nu lige stor for de to opvarmningsformer. Men 
da varmepumpeløsningen medfører, at husstanden 
kan leje anlægget og samtidig har en bedre kom-
fort, taler meget for, at den foreslåede ligestilling af 
afgifter mv. vil medføre en omfattende udbygning 
med individuelle varmepumper.  

Varmepumpeløsningen kan gøres endnu gunstigere 
ved, at den kombineres med en systematisk energi-
renovering af husene med en 30 - 50 pct. sænkning 
af deres varmeforbrug. Dette vil muliggøre lavtem-
peratur varme med en forøgelse af varmepumpernes 
effektivitet til følge.

Prisen	kan	falde
Til sikring af de nødvendige energibesparelser foreslås:

•  Etablering af langfristede, 30-40 årige lavtforrentede 
renoveringslån, hvor sikkerhedsstillelsen for lånet 
kommer fra energiselskab, kommune eller stat. 

Alt i alt vil en energipolitik med ovennævnte refor-
mer - også på energirenoveringssiden - kunne med-
føre, at varmeprisen for varmepumpeløsninger i de 
enligt beliggende huse uden for kraftvarmeområ-
derne kan falde yderligere i forhold til ovennævnte 
ca. 14.000 kr. pr. år samtidig med, at komforten i 
boligerne forbedres.

Varmepumpeløsningen sikrer desuden, at de knap-
pe biomasseressourcer reserveres til formål, hvor den 
ikke kan undværes og derfor også har større økono-
misk værdi og pris - nemlig bl.a. på transportområ-
det, og som reservekapacitet i kraftvarmeanlæg til 
perioder med for lidt vindkraft.

I øvrigt vil der på længere sigt kunne ske det 
interessante, at det ikke længere vil være de store 
byer, der har de laveste varmepriser. 

For en stor del af de her omhandlede ca. 500.000 
enligt beliggende huse ligger tæt på vindressource-
områder, og deres opvarmning via varmepumper 
medfører derfor lavere omkostninger for elnettet 
end fjerntransporten af vindkraften til de store byer.

 
Frede Hvelplund er professor i energiplanlægning 

ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.
 

1 KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner og regioner og til selskaber/institutioner med 
100 pct. kommunegaranti. KommuneKredit er kommunernes eget finansieringsselskab.

Biobrændslerne er knappe 
og anbefales anvendt især i 
transportsektoren 
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Gode dialoger giver pote 
Som samtlige forfattere skriver i dette temamagasin: Der skal tænkes nyt, og 
der skal handles nu, fordi skiftende regeringers mål om 100 pct. vedvarende 
energi i 2050 og udfasning af oliefyr i 2030 nødvendiggør en kursændring - 
ikke alle er enige om vejen, vi skal gå, men handling skal der til. 

Jeg blev som redaktør stillet over for problemstillingen for næsten præcis et 
år siden, hvor jeg var inviteret til Nordsjælland af to jordbrugsakademikere og 
en økonom. De mente, at en artikel til medlemsbladet Jord & Viden om det 
nyligt afsluttede projekt »Bioenergi Sjælland« var en god idé. De tre havde 
nemlig arbejdet intenst med projektet som ansatte ved Agrovi, Nordsjællands 
Landboforening, der var projektpartner.

Bioenergi Sjælland var et regionalt samarbejde, der blev gennemført mel-
lem oktober 2012 og september 2014. Opgaven bestod i at analysere, hvordan 
biomasse i Region Sjælland kan anvendes til energiproduktion.

Jeg hørte om Danmarkskortet, som flere steder er fyldt med olielandsbyer. 
Landsbyer, hvor oliefyret er den nemmeste ud af ganske få opvarmningsmu-
ligheder. Små bysamfund af en sådan størrelse, at fjernvarme eller andre fæl-
les energianlæg ikke har kunnet betale sig, bl.a. fordi rørføringer ville blive 
for lange, og varmetabet for stort. 

Jeg hørte om spændende, lokale initiativer, gode muligheder for at udnytte 
biomasse lokalt og nye samarbejder, som alt i alt kunne medføre alternati-
ver til de individuelle oliefyr - og der kom et godt interview ud af det besøg. 

Men der blev også sået et frø til et temamagasin - for det her emne var alt 
for komplekst til at blive dækket ind af et enkelt interview. Ideen fik lov til 
at vokse sig større, og jeg gik i gang med at undersøge potentielle emner og 
forfattere - bl.a. i tæt dialog med cand.silv. Henrik Kruse Rasmussen fra Agrovi, 
som også er forfatter i dette tema. 

En stor tak til Agrovi, Nordsjællands Landboforening for faglig sparring 
og ideudvikling. 
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