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Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. maj 2018. 

Efter sidste års generalforsamling var der temadag, hvor vi startede med en rundvisning og information om 

huset Innovatorium, Herning, hvor Brancheforeningens sekretariat har til huse. Efterfølgende var der 3 

indlæg. Dels om de tekniske forskrifter, dels om hvordan Foreningen Danske Kraftvarmeværker så på 

fremtiden for de decentrale kraftvarmeværker og sluttelig et indlæg om varmeakkumulering. Samlet set en 

interessant dag med en god debat omkring de berørte emner. 

I årets løb har vi i bestyrelsen drøftet en del omkring grundbeløbets ophør, hvordan man som 

kraftvarmeværk er stillet efterfølgende. Dette har resulteret i, at vi i bestyrelsen har fokuseret på, hvordan 

man kan effektivisere sit kraftvarmeanlæg, hvilket der er kommet en artikel ud af. Artiklen har vi med i dag 

som et særtryk, og ellers forventer vi, at den bliver bragt i KraftvarmenNyt og/eller Fjernvarmen, ligesom vi 

naturligvis lægger den på vores hjemmeside og Facebookprofil. 

I november 2017 havde vi temadag i Ringkøbing, hvor vi først hørte generelt om Ringkøbing Fjernvarme og 

efterfølgende hørte om og besøgte det gasmotordrevne varmepumpeanlæg. En meget interessant dag 

med rigtig mange tilmeldte til temadagen. 

Vi forsøger fortsat at være synlig bl.a. via foreningens hjemmeside og Facebookside, og vi opfordrer 

medlemmerne til jævnligt at besøge hjemmesiden og Facebook samt til at blive følgere. Endvidere vil vi 

fortsat gerne vil opfordre medlemsvirksomhederne til at sende et foto til sekretariatet, således dette kan 

blive præsenteret på hjemmesiden. 

Vi har i årets løb afgivet høringssvar på ”Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne 

varmepumper til produktion af fjernvarme”, hvor Energistyrelsen efterfølgende ændrede bekendtgørelsen 

baseret på vores høringssvar. Vi påpegede, at det var uhensigtsmæssigt, at der først kunne ansøges om 

projektgodkendelse af projekter efter ansøgeren havde modtaget svar om bevilling af tilskud. 

Energistyrelsen ændrede dette til, at man kunne ansøge om projektgodkendelse efter man havde indsendt 

ansøgning om tilskud, hvilket derved afkortede projektbehandlingstiden. 

Endvidere er der afgivet høringssvar til ”Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg”, hvor 

det er lykkes Brancheforeningen i samhør med Dansk Gasteknisk Center at få præciseret fortolkningen af 

anlægsstørrelser i forhold til krav om kontinuerlig NOx-måling. I praksis betyder det, at der stilles krav om 

måling på kraftvarmeenheder med en indfyret effekt på minimum 10 MW pr. kraftvarmeenhed. 

Vi har også her i foråret holdt møde med Foreningen Biogasbranchen for at afstemme holdninger i forhold 

til det nye udspil om energipolitikken, og sluttelig har vi som forening forsøgt at blande os i den 

energipolitiske debat omkring de decentrale kraftvarmeværkers betydning for elforsyningen. Vi har i den 

forbindelse sammenfattet en skrivelse, som ligger på vores hjemmeside. Skrivelsen er sendt til ale politiske 

ordførere samt til Energi-, forsynings- og klimaministeren. Skrivelsen findes under aktuelt på hjemmesiden 

og har titlen: ”Økonomisk forsvarlig og grøn sikring af elforsyningen kan fjerne problemet med bortfald af 

grundbeløbet”. 

Således fremført på generalforsamlingen den 24. maj 2018. 

Leif Hornbak, bestyrelsesformand. 


