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Varmepumper er vejen til sektorkobling og 
grøn omstilling. Der er et stort potentiale for 
brug af varmepumper i både vand- og 
spildevand, og mange nye varmepumper vil 
bidrage markant med brændselsfri varme til 
samfundet fremover. 
 
På denne temadag ser vi på: 

• Hvordan vi rent praktisk kan organisere 
udnyttelse af varmepumper i forhold til 
gældende regler, organisering og 
regulering 

• Hvem der ejer energien 
• Hvordan vi kan blive bedre til at 

samarbejde og udnytte ressourcerne på 
tværs af forsyningsarter. 

• Erfaringer fra 
eksisterende/projekterede anlæg 

 
Danmarks målsætning om en 70 % reduktion af 
CO2-udledninger i 2030 har affødt en 
klimaaftale, som fastslår, at vandsektoren skal 

være energi- og klimaneutral og for at det kan 
lykkes, er der behov for at bringe nye 
energikilder i spil. 
 
Den grønne omstilling og integration mellem 
forsyningsarter kræver indgående kendskab til 
potentialer, teknologier og udfordringer. Det 
er udgangspunktet for dette temamøde  
 
Pris for fysisk deltagelse:  
DANVA-medlemmer: 1.975 kr.  
Ikke-DANVA-medlemmer: 2.375 kr.  
Sidste tilmeldingsfrist er fredag d. 10. 
december. 
Pris for online deltagelse:  
DANVA-medlemmer: 1.575 kr.  
Ikke-DANVA-medlemmer: 1.975 kr. 
Sidste tilmeldingsfrist er mandag d. 13. 
december. 
 

VARMEPUMPER I DEN GRØNNE 
OMSTILLING - FRA SILO TIL SYNERGI 
En temadag om barrierer, potentialer og udfordringer 
ved brug af varmepumper i vandsektoren og om 
koblinger til fjernvarme 
 

14. december kl. 9.30 – 16.00 
Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg 
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PROGRAM: TEMADAG OM VARMEPUMPER 
TID INDHOLD 

09.30 – 10.00 Morgenmad i Vandhuset 

10.00 – 10.10 Velkomst og rammesætning ved Carl-Emil Larsen, DANVA 

10.10 – 10.30 Gældende regler og forventet proces for kommende lovændringer i forhold til selskabernes 
muligheder for bedre at kunne udnytte egne ressourcer ved Anders Skovgaard Olsen, 
Energistyrelsen 

10.30 – 10.50 Lovgivningen om varmepumper 
Problemstillinger omkring produktion af varme, ejerskab og salg til eget eller eksternt selskab ved  
René Frisdahl Jensen, Horten  

10.50 – 11.10 Pause  

11.10 – 11.30 Varmepumper hos FORS A/S på Bjergmarken Renseanlæg 
Udfordringer med organisering, intern afregning samt de første driftserfaringer  
ved Rikke Olsen og Steffan Alexander Thule Madsen, FORS A/S 

11.30 – 11.50 Set fra Fjernvarmen - Varmepumper og sektorkobling ved Kim Behnke, Dansk Fjernvarme  

11.50 – 12.40 Frokost 

12.40 – 13.00 Set fra DANVA - Potentialet, opgørelsesmetoder, juridiske usikkerheder og barrierer  
ved Jens Plesner og Thomas Sørensen, DANVA 

13.00 – 13.20 Diskussion af udfordringer:  

Hvad koster varmen i vandet og hvordan skal vi organisere os, så vi får optimal synergi mellem 
sektorerne? 

13.20 – 14.20 Erfaringer med varmepumper: 

- Erfaringer med støtteordninger, afgifter og økonomi ved Finn Bertelsen, Ingeniørhuse. 
- Gudenådalens Energiselskab - kombineret spildevands- og grundvandsvarmepumpe: 

Erfaringer fra indledende vurderinger til idriftsat anlæg ved Lars Hjorthøj Jacobsen, ATES 
AS. 

- Varmepumper på drikkevandstransportledning til Lalandia i Søndervig ved Søren Jacobsen, 
Ringkøbing-Skjern Forsyning. 

14.20 – 14.40 Pause 

14.40 – 15.00 Introduktion til sektorkobling og potentialet på tværs af forsyninger ved Søren Mensal Kristensen, 
Enheden for sektorkobling under Center for forsyning, Energistyrelsen. 

15.00 – 15.40 Erfaringer med varmepumper: 

- Driftserfaringer og organisering af varmepumper i Kalundborg Forsyning  
ved TBA. 

- Overvejelser og businesscase for varmepumper på nyt vandværk hos Frederiksberg 
Forsyning ved Henrik Bay. 

15.40 – 16.00 Hvordan kommer vi videre?  

Åben paneldiskussion med Carl-Emil Larsen, DANVA, Kim Behnke, Dansk Fjernvarme og et par 
selskabsrepræsentanter   

16.00  Afslutning, tak for i dag  
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