
 

 

REFERAT 13-04-2022 
BE22-1 
J. nr. 200204/106756 

Emne Bestyrelsesmøde  

Mødedato  30. marts 2022 kl. 08.00  

Sted Amagerværket, Vindmøllevej 48, 2300 København S. 
Mødelokale AMV 2-1 

Deltagere Line Barfod 
Rasmus Steenberger 
Jan Salling Kristensen 
Emil Sloth Andersen 
Thyge Enevoldsen 
Karen Riis Kjølbye 
Trine Henriksen 
Allan S. Andersen 
Kamma Eilschou Holm, CTR 
Jan Hindsbo, CTR 

Referent Charlotte Kruse, CTR 

Afbud Der forelå ingen afbud.  

 

1. REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 18. JANUAR 2022 

BESLUTNING Referatet er godkendt og underskrevet elektronisk. 

RESUMÉ Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet fra sidste bestyrelses-
møde, som er godkendt og underskrevet elektronisk. 

 
2. ORIENTERING FRA CTR’S DIREKTION 

BESLUTNING Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

RESUMÉ Materialet omfatter:  

• Orientering fra CTR’s direktion  
o Personaleforhold 
o Ukraine 
o Energipolitiske aftaler 
o Årlig orientering om geotermi 
o Årlig orientering om sociale klausuler 

• Notat ’Hvad sker der netop nu’? 
• Energisager i pressen 

 Centralkommunernes 
 Transmissionsselskab 
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• CTR-Årsstatus 2021 

. Kamma Eilschou Holm nævnte, at vi pr. 1. februar har ansat en ingeniør i 
Varmelast og pr. 1. april tiltræder en ny vedligeholdsmester i Teknisk 
Operation. 

Vedr. Ukraine gav Kamma Eilschou Holm herefter en mundtlig oriente-
ring om beredskabssituationen for at være påholdende med skriftlig kom-
munikation herom.  

Vi har undersøgt, hvad vi modtager fra Rusland af brændsler og gas.  
• Gas – Det vi bruger, har den sammensætning, der er i det natio-

nale gasnet. Det er Energinet, der kender forholdet, men under 
normale omstændigheder er der 30 – 40 % russisk gas. 

• Træpiller – Der er ingen, der fremadrettet vil modtage russiske 
træpiller, og ingen har nye aftaler. 

• Kul på Avedøreværket er reserveret til elproduktion. 
Vi har været ude i vores leverandørled for at forespørge, om vi har noget 
indkøbt fra Rusland og ikke fundet nogle direkte indkøb. Det er vigtigt, at 
holde hovedet koldt i denne situation, da forholdene i markedet ændre 
sig hurtigt - også til det bedre.  

Vedrørende geotermi er der sket skred i sagerne. Vi har dialog med In-
nargy. Der er en formodning om, at GEOP også vil slås for at få konces-
sionen. I forhold til Københavns Kommune er der HOFOR, og de taler 
selv direkte med Innargy, men både Gentofte, Gladsaxe og Tårnby 
kunne være interessante, og vi vil udarbejde en standardaftale, der kan 
benyttes. Frederiksberg er fuldt udbygget med fjernvarme, og der bliver 
det måske først aktuelt senere. 

Rasmus Steenberger spurgte, om GEOP’s klage over Energistyrelsens 
afgørelse kan have konsekvenser, hvortil Kamma Eilschou Holm oplyste, 
at det er ved at blive afdækket. Kromann Reumert er taget ind, og jeg 
har bedt dem om en afklaring af procesrisiko ift. en klage. En evt. klage 
må kunne håndteres aftalemæssigt, så vi ikke bliver forsinket i årevis.  
Line Barfod: Hvornår forventes det færdigt? Jan Hindsbo oplyste, at i År-
hus, hvor de indgik aftale sidste år, forventes de nuværende planer reali-
seret i 2030. Vi kan håbe, at de vil være lidt hurtigere i hovedstadsområ-
det, da de vil have nogle erfaringer fra Århus at bygge videre på. 
Allan S. Andersen: Hvor påtænker man at etablere det - er det omkring 
lufthavnen? Kamma Eilschou Holm oplyste, at der er gode arealer i det 
område, men der kan også være andre områder i den sydlige del. Jan 
Hindsbo nævnte, at Tårnby har taget en meget progressiv beslutning om 
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3. 2. BEHANDLING AF LÅN 

BESLUTNING Bestyrelsen godkendte ved 2. behandling,  
• At der optages et lån på 15 mio. kr. med afvikling over 25 år til fi-

nansiering af materielle anlægsinvesteringer i 2021 
• At der optages et lån på 22 mio. kr. med afvikling over 10 år til fi-

nansiering af immaterielle anlægsinvesteringer i 2021 
• At lånene optages med fast rente i lånenes løbetider 
• At formand eller næstformand i forening med den administre-

rende direktør bemyndiges til at slutforhandle lånebetingelserne 
og underskrive lånedokumenterne, når sagen er færdigbehandlet 
i bestyrelsen 

RESUMÉ Materialet omfatter: 
• Indstilling 

DRØFTELSE Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig og 
nævnte, at rammen for lånoptagelsen - som blev 1. behandlet af besty-
relsen i december og godkendt ved skriftlig behandling d. 17/1-2022 - vil 
blive 2. behandlet igen, da det præcise lånebeløb nu foreligger. 

Allan S. Andersen nævnte, at renten er steget gevaldigt, siden vi talte 
om dette første gang, men kan vi gøre noget? Kamma Eilschou Holm 
oplyste, at vi tager vores finansielle styringspolitik op sidst på året, og 
der kan vi se på, om der er mulighed for at ændre på fremgangsmåden. 
Line Barfod spurgte, om man evt. kan lave processen smidigere og hurti-
gere, og eventuelt skriftligt eller undersøge, om vi evt. kan godkende en 

en stor udbygning med fjernvarme nu - og på sigt hele kommunen. Nu 
regnes der på udbygningen, så vi kan finde de smarteste løsninger. 
Kamma Eilschou Holm nævnte arbejdet i Energistyrelsen om oprindel-
sesgarantier på fjernvarme. Det er en EU-forordning, hvor man ønsker 
grønne certifikater for fjernvarme. Det EU-verdensbillede passer rigtig 
dårligt hos os. Det er ikke simpelt at få grønne industrivirksomheder, og 
vi er i tæt dialog med Energistyrelsen om forordningen, så der ikke rok-
kes ved de investeringer i CO2 neutrale løsninger, vi har foretaget og be-
talt. Energistyrelsen er kun meget lidt åbne for at tage til EU og forklare 
dem om reglen. 
Line Barfod nævnte, at man måske kan kontakte de danske EU-parla-
mentarikere, så de kan viderebringe, hvilket vil overvejes. 
Line Barfod konstaterede at bestyrelsen tog orienteringen og status til ef-
terretning. 
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ramme, hvortil Kamma Eilschou Holm oplyste, at vi skal kende de ek-
sakte beløb, så en ramme er nok ikke mulig, men evt. kan det behandles 
så snart det eksakte beløb kendes. 
Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 
4. RAMMEBEVILLING FOR ANLÆGSSAGER, REVISION AF PLANLÆGNINGSOVER-

SLAG 

BESLUTNING Bestyrelsen godkendte  
• Det reviderede planlægningsoverslag på 660 mio. kr. 
• Den reviderede ramme for immaterielle anlægsaktiver på 

5.942 mio. kr. 

RESUMÉ Materialet omfatter: 
• Indstilling 
• Rammebevilling, anlægssager 
• Rammebevilling, immaterielle anlægsaktiver 

DRØFTELSE Jan Hindsbo oplyste, at de materielle investeringer er på 660 mio. kr., 
hvilket er en reduktion på 20 mio. kr. i forhold til sidste gang. 

Opgørelsen over relevante immaterielle anlægsaktiver er blevet opdate-
ret og udgør nu 5.942 mio. kr., hvilket svarer til en samlet reduktion på 
46 mio. kr. Reduktionen dækker delvis over, at flere reinvesteringer af-
regnes over varmeprisen, og at betalingen til ARC er reduceret.  

Der var ingen spørgsmål, og Line Barfod konkluderede, at bestyrelsen 
tiltrådte indstillingen. 

 
5. REGNSKABSPROGNOSE 1 FOR 2022 

BESLUTNING Bestyrelsen godkendte 
• Regnskabsprognose 1 for budgetåret 2022 
• At der frem mod næste bestyrelsesmøde sker en vurdering af 

behov for at hæve varmeprisen medio 2022 i lyset af den glo-
bale situation på energimarkederne 

RESUMÉ Materialet omfatter: 
• Indstilling 
• Redegørelse 

DRØFTELSE Kamma Eilschou Holm oplyste, at prognosen bliver påvirket af regnska-
bet fra 2021. Vi går ud med et bedre overdækning, end vi havde stræbt 
efter, hvilket er heldigt, idet vi har haft mange udfald og højere el- og 
gaspriser. Vi har fået en større underdækning, end vi på nogen måde 
havde forventet. Krisen vil derfor påvirke os økonomisk, og vi vil se på, 
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om vi skal hæve prisen midt i året. Det er ikke noget vi ønsker, men ak-
tuelt indhenter vi nye priser og foretager nye vurderinger. Vi forventer at 
give en melding til distributionsselskaberne om en evt. prisstigning lige 
efter påske og på næste møde i maj, får I en ny melding. 
Allan S. Andersen: Vi har tidligere talt om prisstigninger, men vi kan vel 
godt se ind i en prisstigning allerede nu? 
Kamma Eilschou Holm bekræftede, og nævnte, at det heller ikke er rart 
med en kæmpe stigning, men måske hellere en mere jævn stigning. Vi 
skal afveje muligheder, herunder ændrede afskrivninger osv. Jeg vil 
gerne kende størrelsen, inden vi melder for meget ud. 
Jan Salling Kristensen nævnte, at det er bedre at hæve prisen, mens vi 
er i den aktuelle situation. 
Line Barfod konkluderede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og at der i 
materialet til næste møde bliver opstillet alternativer, hvilke måder vi kan 
lave prisstigninger på samt hvilke hensyn, der vægtes mest. 

 
6. PROJEKTINDSTILLING – UDSKIFTNING AF KONTRAVENTILER 

BESLUTNING Bestyrelsen godkendt 
• At igangsætte projektet ”Udskiftning af kontraventiler” til 14 

mio. kr. over de kommende 3 år. 

RESUMÉ Materialet omfatter: 
• Indstilling 
• Projektindstilling 

DRØFTELSE Jan Hindsbo oplyste, at tekniker- og kontaktudvalget har drøftet projektet 
og anbefalet igangsættelse af projektet. Investeringer, der er over 3 mio. 
kr., skal godkendes individuelt af både kontaktudvalg og bestyrelse. 

Rasmus Steenberger spurgte, om det betød, at der er veje, der skal gra-
ves op, og Allan S. Andersen spurgte, om de helt kan undlades, hvortil 
Jan Hindsbo oplyste, at arbejdet mest vil foregå i vores kamre, og at de 
ikke kan undlades. 
Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 

 
7. MÅLTAL FOR NY AFKØLINGSTARIF 

BESLUTNING Bestyrelsen godkendte 

• At afkølingstariffen opjusteres med 63 % til 0,1987 kr./GJ pr. 
grad  

• At måltallet for returløbstemperaturen bibeholdes på 45°C. 
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Konsekvensen er, at tarifpotentialet for 2023 opjusteres med 63 % 
til 15,1 mio. kr. svarende til 60 kr. pr. år for en forbruger i en 75 m2 
stor lejlighed som følge af implementering af den opdaterede om-
kostningsfaktor. 

RESUMÉ Materialet omfatter: 
• Indstilling 

DRØFTELSE Jan Hindsbo oplyste, at afkølingstariffen er et tilbagevendende punkt, og 
at vi ønsker en høj afkøling, ikke blot fordi der så bruges mindre energi i 
transmissionssystemet, men også fordi kraftvarmeværkerne og affalds-
værkerne kører mere optimalt. Afkølingstariffen er et værktøj til at moti-
vere distributionsselskaberne til at komme ned i temperatur. Vi har gen-
beregnet det hele, efter at Amagerværkets blok 4 er i drift, og det anbe-
fales, at vi forøger til 63 %. Det er også et ønske fra den tidligere besty-
relse, idet det er en god energispareøvelse. I forslaget ligger også en 
prisstigning – ca. 60 kr. for en 75 m2 lejlighed. 

Karen Riis Kjølbye: Hvorfor er tidsperspektivet så langt? 
Jan Hindsbo oplyste, at boligmassen er gammel, og de ældre bygninger 
har svært ved at presse temperaturen ned, og der er også udstyr, der 
skal udskiftes. 
Rasmus Steenberger: I forhold til måltallet på 45 grader – ligger der et 
kraftigt signal i, hvis vi sænker yderligere? 
Anders Bruun Stokkendal oplyste, at det er en rigtig god pointe, og det 
man kan gøre fremadrettet er, at vi går efter lavtemperatur fjernvarme. Vi 
fastholder for ikke at rykket for meget, men vi kan godt melde lavere 
temperatur ud.  
Trine Henriksen: Det er en gode idé at melde temperaturen ud i god tid, 
så man har mulighed for at ændre det i bygningerne. 
Allan S. Andersen foreslog, at vi kan sende et signal og indskrive i refe-
ratet, at vi gene vil sænke yderligere. 
Kamma Eilschou Holm nævnte, at vi siger, at bestyrelsen ønsker at 
sænke med 1 grad om et år, og derefter i en faldende linje, hvilket besty-
relsen bifaldt. 
Line Barfod konkluderede, at der bliver udarbejdet en plan frem til 
den ønskede temperatur bliver opnået og meldt ud, så der er mulig-
hed for at foretage de fornødne ændringer. 
Anders Bruun Stokkendal nævnte, at der er rigtig meget, man kan gøre 
for at opnå en bedre afkøling.  
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Trine Henriksen foreslog, at der blev udarbejdet en pædagogisk forkla-
ring med, hvorfor det er et problem, når der ikke afkøles godt nok. 
Kamma Eilschou Holm tilkendegav, at vi får udarbejdet en forkla-
ring til vores hjemmeside og til distributionsselskaberne. 
Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen med be-
mærkning af mål for de kommende år bliver meldt ud, og at der udarbej-
des en forklaring. 

 
8. FORTROLIG 

 
9. CTR’S FORRETNINGSMODEL 

BESLUTNING Bestyrelsen tog orientering til efterretning 

RESUMÉ Materialet omfatter: 
• Orientering om CTR’s forretningsmodel 
• Økonomisk regulering af fjernvarme 
• Bestyrelsens råderum 
• Årshjul for bestyrelse og kontaktudvalg 
• Bestyrelsens opgaver og ansvar 
• Oversigt over sagsforelæggelser 

DRØFTELSE Kamma Eilschou Holm nævnte, at dette er et orienterende materiale. 
Der var ingen spørgsmål, og Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen 
tog orienteringen til efterretning. 

 
10. ORIENTERING OM FORBRUGERPRISER 

BESLUTNING Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

RESUMÉ Materialet omfatter: 
• Orientering om forbrugerpriser  
• Orientering om forbrugerpriser til CTR’s bestyrelse 
• Sammenligning af forbrugerpriser 2022 

DRØFTELSE Kamma Eilschou Holm nævnte, at dette er forsyningstilsynets forbruger-
priser, så I kan se priserne ift. hinanden. Dette er også noget, I kan 
bruge, når I taler med jeres distributionsselskaber. 
Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterret-
ning. 
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11. ORIENTERING OM STATUS PÅ LEJEAFTALER, GRUNDKØB, SERVITUTSAGER 

OG FLYTNING AF INSTALLATIONER 

BESLUTNING Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

RESUMÉ Materialet omfatter: 
• Orientering  

DRØFTELSE Jan Hindsbo nævnte, at vi har lavet en ny aftale om etablering af et par-
keringsareal på Isbanevej, og vi har en kommende sag med ledningsflyt-
ning i Kløverparken. 
Rasmus Steenberger: Kan vi på et tidspunkt få en oversigt over, hvad 
der skal tages hensyn til ved kommuneplanlægning? Kamma Eilschou 
Holm tilkendegav, at det vil vi tage med på et senere bestyrelsesmøde. 
Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterret-
ning. 

 
12. ORIENTERING OM ØVRIGE AFTALER MED PRODUCENTERNE 

BESLUTNING Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

RESUMÉ Materialet omfatter: 
• Orientering  

DRØFTELSE Anders Bruun Stokkendal nævnte, at fokus er på ARC-aftalen. De vil 
gerne have kompenseret for flere ting herunder aflyste el system ydel-
ser. Vi er i dialog om, hvor de kan få kompensation, og forventer snart at 
kunne lukke denne aftale. 

Rasmus Steenberger spurgte, om det fortsat er planen at etablere en ga-
skedel på Svanemølleværket, hvilket Anders Bruun Stokkendal bekræf-
tede og nævnte, at vi kommer tilbage til det. 
Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen til efterret-
ning. 

 
13. BESTYRELSENS STRATEGIMØDE 

BESLUTNING Bestyrelsen tog orienteringen og strategidrøftelserne til efterret-
ning og administrationen udsender præsentationen med referatet, 
laver en opdatering til mødeindkaldelsen til seminaret til august, og 
vi laver en løbende orientering om lavtemperatur. 

RESUMÉ Materialet omfatter: 
• Arbejdet mod 2025 
• FFH50 
• Videre proces  
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DRØFTELSE Kamma Eilschou Holm nævnte, at det er vigtigt for os, at I også forstår 
det arbejde, der er besluttet tidligere og det arbejde, der ligger fremad-
rettet, og det vil vi præsentere. Vi udsender den viste præsentation med 
referatet. 
Jan Hindsbo gennemgik bestyrelsesbeslutninger og historikken fra 2010 
og frem til nu omkring CO2-neutralitet.  
Bestyrelsen gav udtryk for, at de gerne vil modtage notater mm vedrø-
rende handlingsplan 2025 og drøftede forholdet mellem elkedler, elpa-
troner og varmepumper. 
Anders Bruun Stokkendal gennemgik Fremtidens Fjernvarme 2050 
(FFH50) og de scenarier, der er.  
Fjernvarme er den gode løsning frem mod 2050 – der er bare forskellige 
måder at komme derhen. Alle scenarierne vil blive dyrere, end det vi har 
i dag. De nye teknologier er varmepumper, lavtemperatur, geotermi, 
CCC og PtX og lagertanke. Hvis vi skal lykkes med dette, skal vi have 
temperaturen ned. 
 
Kamma Eilschou Holm oplyste, at konklusionen er, at vi har et robust 
fjernvarmesystem. Udfordringen er nu, at vi har at gøre med forsynings-
sikkerhed, social politik og sikkerhedspolitik. 
Vi har fået en politisk dagsorden om, at vi skal bruge langt mindre bio-
masse. Hvordan det skal ske, kan man vurdere med udgangspunkt i tre 
forskellige forhold – en økonomisk beregning, en aftalemæssig afvikling 
eller en teknisk afvikling. I forhold til FFH50 er det tankevækkende, at 
den allerede nu er baseret på gamle data. Det er udfordringen med de 
økonomiske beregninger, at de hviler på markeds- og rammevilkår, som 
de er i dag – men disse kan være ændret markant i morgen. Det er jo 
det, vi er vidner til i disse dage. 
Vi kan se på, hvornår vores aftaler udløber, og afvikle i takt med aftaler-
nes udløbstid. Det kan medføre, at de teknisk dårligste anlæg lever 
længst. 
Amagerværket (AMV) har to blokke – 1 og 4 – og Avedøreværket (AVV) 
har også to blokke – 1 og 2 – der alle er på biomasse. Vores formodning 
er, at AMV1 og AVV1 er de dårligste blokke. AVV2 og AMV4 er de bed-
ste blokke, og de bør beholdes – også selv om andre aftaler løber læn-
gere. 
Derfor er vi i gang med en analyse af de fire blokkes kvalitet, energief-
fektivitet mv. samt et skøn over, hvor lang tid fx 100 MW varmepumpe vil 
tage at etablere fra myndighedsbehandling, arealreservation over projekt 
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og udførelse. Så kan vi få et skøn over, hvornår vi kan afvikle 100, 300 
og 600 MW kraftværkskapacitet. Dernæst må vi vurdere de økonomiske 
konsekvenser. 
Der er udfordringer med: arbejdskraft, tidsforbrug, teknologi, kapløb om 
tilskudsmidler, strategisk energiplan. Ejerskabsstruktur, økonomisk regu-
lering, overinvestering har også stor indflydelse på vores udfordringer og 
ageren. 
Line Barfod ønskede, at der blev indsat energibesparelser og lavtempe-
ratur i præsentationen. Rasmus Steenberger opfordrede til, at fjernvar-
meselskaberne også kontakter ejendoms-developerne. Helt enig i at vi 
skal have en bred palette, og ikke kun binde os op på 1 løsning, fx el. Vi 
har tidligere talt om reservelast værker, som vi kun bruger i særlige situ-
ationer. Det kan være acceptabelt, når der er carbon capture på. Vi skal 
være så ambitiøse, som vi overhovedet kan. 
Kamma Eilschou Holm: En hensigtserklæring er godt, for der skal vi 
sende det signal. 
Trine Henriksen spurgte, om der er beregninger på bæredygtigt produk-
tion på biomasse, hvortil Kamma Eilschou Holm oplyste, at første step af 
(se dias 21) biomasse er at komme af med de dårligste værker – og jeg 
forestiller mig en afviklingsplan for de 2 inden for jeres bestyrelsesperi-
ode. 
Thyge Enevoldsen: Jeg har en fornemmelse af, at noget biogas og bio-
masse kan laves bæredygtigt, og ellers skal vi gå rigtig meget med el. 
Kan vi godt lave særlige områder af byen, hvor vi har et lavtemperatur-
område? Jan Hindsbo bekræftede dette. 
Kamma Eilschou Holm: Alle 5 kommuner har tiltrådt, at vi holder en åben 
konference-dag i juni. 
Til august er der bestyrelsesseminar, og jeg deler her et udkast til pro-
gram ud til jer. Jeg er klar over, at nogle af jer har nogle udfordringer. 
Jeg prøver at se på, om vi kan bruge hele torsdagen selv – med freda-
gens program torsdag formiddag. VI laver en kalender opdatering. 
Line Barfod opfordrede til, at der bliver afsat mere tid af til debat – mere 
end 1 timer og 45 min. 
Line Barfod konstaterede, at bestyrelsen tog orienteringen og strategi-
drøftelserne til efterretning, og at administrationen udsender præsentati-
onen med referatet, laver en opdatering til mødeindkaldelsen til semina-
ret til august, og at vi laver en løbende orientering om lavtemperatur. 
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14. FORTROLIGT MATERIALE OG PRESSE 

KONKLUSION Bestyrelsen besluttede, at bilag 8 – 8.2 - Varmekøbsaftale med Fre-
deriksberg Forsyning - holdes fortroligt og således ikke bliver of-
fentliggjort på CTR’s hjemmeside eller omtalt i pressen. 

DRØFTELSE Line Barfod konkluderede, at bilag 8-8.2 holdes fortroligt og ikke omtales 
i pressen. 

 
15. EVENTUELT 

KONKLUSION  

RESUMÉ  

DRØFTELSE Der var ingen bemærkninger. 
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16. NÆSTE MØDE 

KONKLUSION Næste ordinære møde er forventeligt fastlagt til d. 18. maj 2022 kl. 08.00 
– 10.00 hos CTR. 

 
 
            
Line Barfod      Thyge Enevoldsen 
 
 
            
Rasmus Steenberger     Jan Salling Kristensen 
 
 
            
Emil Sloth Andersen     Karen Riis Kjølbye 
 
 
            
Trine Henriksen     Allan S. Andersen 
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