
Fokus på fjernvarmen i Rebild Kommune 

I august 2022 var priserne på el og naturgas oppe i en hidtil uset højde, og det 
var med dette billede på nethinden, at vi besluttede os for at lave et arrangement 
om de høje fjernvarmepriser. I mellemtiden har prisudviklingen på el og natur-
gas ført til den modsatte situation, idet januar 2023 har budt på de laveste gen-
nemsnitspriser på el og gas siden august 2021. De gennemsnitlige el- og gaspri-
ser ligger nu 75 % lavere end, da priserne toppede i august 2022. Vi er ganske 
enkelt blevet overhalet indenom af prisudviklingen, så vi har valgt at ændre ar-
rangementets titel til det ovenstående.  

Til gengæld skal vi lære at leve med store udsving på inputpriserne i fjervarme-
sektoren, dvs. brændsler og el. Et fokuspunkt bliver derfor hvordan vi kan redu-
cere den risiko, som de svingende inputprisernes repræsenterer. 

Mød derfor op og bliv klædt på, så du kan stille de skarpe spørgsmål på den 
forestående generalforsamling i dit eget fjernvarmeselskab. Du vil få styrket din 
indsigt i energiens teknologi, økonomi og indvirkning på klimaet. 

Vi starter med en rundvisning på Støvring Kraftvarmeværk, hvor vi skal se co-

produktion af strøm og varme baseret på naturgas, vi skal se et gasfyr beregnet 
alene til varmeproduktion. Og som det 
nyeste skal vi se en el-drevet varme-
pumpe til varmeproduktion.  

Efter rundvisningen kører vi ned til 
Business Park Nord, hvor vi starter med 
at indtage lidt tapas med tilhørende 
drikkevarer, inden vi går i gang med 3 
foredrag med indlagte spørgeseancer og 
pauser. 

I det første oplæg vil Dansk Fjernvar-
mes udviklingschef, Kim Behnke, for-
tælle om de forskellige energikilder/
brændsler og markederne for indkøb af 
disse. Kims oplæg vil også handle om de ”maskiner”, der omdanner energien til 
fjernvarme.  

I det andet oplæg vil Støvring Kraftvarmeværks driftsleder Claus Haparanda 
først fortælle om, hvad du som fjernvarmebruger kan gøre for at passe på dine 
egne penge og hvad du kan gøre for fællesskabet af brugere på dit varmeværk. 
Herefter vil Claus fortælle om, hvordan han og drifts-personalet på timebasis 
optimerer produktionens sammensætning på basis af aktuelle inputpriser. 

I det tredje foredrag vil planlægger Dennis Ngo fra Rebild Kommune fortælle 
om de områder i kommunen, hvor varmeværkerne har planer om at udvide 
fjernvarmenettet.  

VIGTIGE OPLYSNINGER 
Tid : Torsdag den 16. februar 2023 kl. 16:30 – 21:30. 
Mødesteder : Støvring Kraftvarmeværk A.M.B.A., Hjedsbækvej 2, 9530  
   Støvring og Business Park Nord, Østre Alle 6, 9530 Støvring. 
Pris : Kr. 240.00 for Turistforeningens medlemmer,  
   kr. 275,00 for øvrige. 
   Prisen inkluderer tapasbuffet og et glas vin eller en øl/vand samt 
   Kaffe/the under foredragene.  
   Ekstra drikkevarer kan købes til kantinepriser. 
Tilmelding : Ved køb af billet på www.derudad.dk eller pr. e-mail til  
   info@rebildturist.dk senest tirsdag den 14. februar kl. 12:00. 
   Ved fristens udløb er tilmeldingen bindende. 
Arrangør : Rebild Turistforening i samarbejde med Dansk Fjernvarme,  
   Støvring Kraftvarmeværk AMBA, og Rebild Kommune. 
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Støvring Kraftvarme AMBA 

Varmepumpen, der leverer 7 MW varme 
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Rebild Turistforening er stedet hvor områdets borgere og virksomheder mødes med det fælles sigte at 
give deres gæster indblik i og glæde ved de unikke natur- og kulturværdier vi har. Dette formål tilgodeser 
vi ved at arrangere udflugter, foredrag og andre aktiviteter, der styrker medlemmernes kompetencer som 
værter for deres gæster. 

Dansk Fjervarme 
Fjernvarmen dækker 65 % af varmebehovet med 1,8 million tilsluttede kunder. 
Snart vil yderligere 350.000 komme med i fjernvarmefamilien, fordi de ikke læn-
gere skal have et gasfyr. Fjernvarmen giver høj forsyningssikkerhed, konkurren-
cedygtig pris og en hurtig overgang til vedvarende energi. Det er præcis den vej 
vi skal. Energikrisen i Europa har dog også givet prisstigninger på fjernvarmen, 
særligt de steder hvor brændslet er naturgas. Derfor investeres der massivt i ved-
varende energi. Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme vil giver overblik over udvik-
lingen de kommende år. Der er 370 fjernvarmeselskaber i Danmark. De fleste 
selskaber er ejet af forbrugerne og skal ikke tjene penge.  

Driften af Støvring Kraftvarmeværk 
Claus Haparanda er driftsleder på Støvring Kraftvarmeværk. Han vil  
fortælle om værkets produktionsform - hvordan den daglige produk-
tion planlægges ud fra de aktuelle el- og gaspriser. Claus kommer 
også ind på, hvad kan du som forbruger gøre, for at minimere dine 
egne varmeudgifter og samtidig efterleve kravene fra varmeværket. 
Claus vil runde af med kort at gennemgå Kraftvarmeværkets udbyg-
ningsplaner for de nærmeste år. 

Rebild Kommunes Varmeplan 22 
Den 15. december 2022 vedtog byrådet i Rebild Kommune Varmeplanen 2022, 
der har særligt fokus på udpegning af de områder, hvor der er potentiale for at 
udbygge fjernvarmenettet, samt udpegning af områder hvor der forventeligt må 
etableres andre fælles lokale eller individuelle opvarmningsløsninger som f.eks. 
varmepumper. Varmeplanen er et vigtigt værktøj til at udrulle mere grøn varme 
i Rebild Kommune, og herigennem fremme den mest hensigtsmæssige omstil-
ling til fossilfri varme og derved fortrænge de fossile brændsler kul, olie og na-
turgas. 

Planlægger i Rebild Kommune Dennis Ngo vil komme og fortælle hvad Varme-
planen kan bruges til og hvad den kan betyde for dig i forhold til at skifte dit 
olie- eller gasfyr ud. 

Planlægger Dennis Ngo 

Udviklingschef 
Kim Behnke, 

Driftsleder Claus Haparanda 


