
Lars Østergaard, forsyningschef for vand og varme på Forsyningen i Frederikshavn, er hele tiden på jagt efter forbedringer.  Foto: Kim Dahl Hansen 
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Af Anders Abildgaard
anders.abildgaard@nordjyske.dk

FREDERIKSHAVN: Er det nu og-
så klogt at bruge 20 milliar-
der kroner - mindst - på at 
forbinde Danmark og Eng-
land med et undersøisk elka-
bel? Eller skulle man hellere 
bruge pengene på fx varme-
pumper?

Det spørgsmål diskuterer 
en række professorer fra 
Aalborg Universitet lige nu 
med statens elselskab Ener-
ginet.dk. De klogeste hove-
der i landet er rygende ueni-
ge, og det viser, hvor svært 
det er at spå om, hvad der 
kan betale sig, når det hand-
ler om forsyning. 

Det gælder ikke kun på na-
tionalt og internationalt ni-
veau. Rundt omkring på lan-
dets lokale forsyningsselska-
ber sidder tusindvis af med-
arbejdere, der forsøger at 
finde ud af, hvordan de skal 
investere kundernes penge 
bedst muligt for at sikre 
fremtidens forsyning af var-
me, el, gas, vand og kloak-
ker.

En af dem er Lars Øster-
gaard, forsyningschef for 
varme og vand på Forsynin-
gen i Frederikshavn. Han og 
hans godt 40 medarbejdere 
skal sørge for fjernvarme til 
12.000 kunder i Frederiks-
havn by og vand til de fleste 
af kommunens borgere.

Fossilfri fjernvarme
Lige nu er det fjernvarmen, 
Lars Østergaard spekulerer 
mest over. Ikke nok med at 
Energistyrelsen har pålagt 
ham at reducere udlednin-
gen af CO2 med små 10 pro-
cent om året de næste fem 
år. Han skal også forholde 
sig til byrådets beslutning 
om at gøre Frederikshavn til 
en foregangskommune in-
den for vedvarende energi. 

Det indebærer, at fjernvar-
meforsyningen skal være 
uafhængig af fossile brænds-
ler allerede fra 2030 - altså 
20 år før Danmark som hel-
hed skal være gået over til 
vedvarende energi.

Lars Østergaard og Forsy-
ningen har allerede gjort en 
del for at nå målet. 30 pro-
cent af fjernvarmen produ-
ceres med affald som brænd-

sel, og 10 procent - andelen 
stiger snart til 15-20 procent 
- er overskudsvarme fra 
MAN Diesels testcenter for 
motorer på havnen i Frede-
rikshavn. 

De sidste 60 procent laves 
med naturgas som brænd-
sel. Hvis CO2’en skal væk, 
skal gassen væk, og den helt 
store opgave for Lars Øster-
gaard er at finde ud af, hvad 
der skal erstatte den. Det gi-
ver to store udfordringer:

Afgifts-sikker
- For det første skal vi vælge 
en teknologi, som passer til 
de afgifter, politikerne be-
slutter. Hvad de bliver, kan 
man aldrig være sikker på. 
Tænk bare på brændeafgif-
ten, der kom og forsvandt 
igen.

- For det andet skal tilba-
gebetalingstiden på nye an-
læg være kort, max 10-15 år. 
Udviklingen af ny energi-
teknologi går lynhurtigt, og 
derfor skal man tænke sig 
meget grundigt om, inden 
man investerer flere hund-
rede millioner kroner i et an-
læg, siger Lars Østergaard.

En nærliggende måde at 

komme af med naturgassen 
på er at erstatte den med 
halm eller andre former for 
biobrændsler, eventuelt i 
kombination med varme-
pumper. Teknologisk er det 
enkelt, og miljøgevinsten er 
åbenlys. Men lovgivningen 
gør det reelt umuligt.

- Ved at ombygge værket 
fra gas til halm kunne vi sag-
tens sikre byens varmeforsy-
ning. Men loven kræver, at vi 
vi skal producere både kraft 
og varme. Det gør det til en 
langt større investering, og 
den kan slet ikke betale sig, 
eftersom den pris, vi kan få 

for elektriciteten, er helt i 
bund. Der er jo stor over-
skudsproduktion af el, for-
klarer Lars Østergaard.

Paradoks
- Resultatet er, at vi er fanget 
i et paradoks: På den ene 
side bliver vores CO2-kvoter 
beskåret. På den anden side 
må vi ikke lægge om til ved-
varende energi. Politikerne 
begrænser vores måder at 
drive butikken på, men også 
vores muligheder for at lave 
tingene om.

Med hensyn til CO2-kvo-
ter er Forsyningen tæt på at 

løbe tør. Fjernvarmeselska-
bet har stadig en reserve at 
tære på. Men i de kommen-
de år bliver tildelingen af 
nye kvoter skåret ned hvert 
år, og derfor skal Forsynin-
gen ud og købe kvoter allere-
de fra 2018. 

- Det kan blive dyrt, for vi 
kender ikke prisen på kvoter. 
Det afgør udbud og efter-
spørgsel til den tid, siger 
Lars Østergaard.

Kollektiv forsyning på vej ud?
En anden ting, han skal tage 
højde for i sin langtidsplan-
lægning, er den teknologi-
ske udvikling. Det handler 
ikke kun om, at der bliver 
nye og stadig mere effektive 
måder at producere energi 
på, men også om, at nye byg-
ninger bliver stadig mindre 
energi-forbrugende. 

- Det er slet ikke sikkert, 
der er noget, der hedder kol-
lektiv varmeforsyning om 
bare få årtier. Der bliver 
brugt millioner af ingeniør-
timer verden over på at ud-
vikle ny varmeteknologi, 
men de fleste af de timer 
bruges på individuel op-
varmning. Det er kun et fåtal 

af lande, der som Danmark 
har en stor andel af kollektiv 
varmeforsyning.

Fast grund
Som mange andre inden for 
forsyningssektoren ville 
Lars Østergaard gerne ken-
de de rammer, han skal 
planlægge indenfor. Det bre-
de energiforlig i Folketinget 
fra 2012 gav i nogen grad 
fast grund under fødderne, 
men det har regeringen nu 
brudt i forbindelse med de 
kystnære havmøller.

Dertil kommer den stærkt 
omdiskuterede McKinsey-
rapport, som regeringen har 
bestilt som afsæt for en poli-
tisk diskussion om effektivi-
sering og mulig privatise-
ring af forsyningssektoren. 
Også den er med til at øge 
usikkerheden.

Hvad Lars Østergaard 
tænker om rapporten, hol-
der han for sig selv. Han nø-
jes med at glæde sig over, at 
den har ”sat gang i debat-
ten”. Dog er han - som ansat 
ved en koncern, der er un-
derlagt hvile-i-sig-selv-prin-
cippet - betænkelig ved en 
privatisering af sektoren:

- Jeg vil være ked af det, 
hvis en privat ejer skulle tje-
ne penge på vores kunder.

Master-uddannelse
Mens forsyningschefen ven-
ter på nogle klare rammer 
fra politikerne, forsøger han 
at ruste sig bedst muligt på 
det personlige plan til at 
træffe de rette afgørelser. 
Han er midtvejs i en ny toå-
rig uddannelse ved Aalborg 
Universitet, Master in Mana-
gement of Technology.

- Vi har en høj anciennitet i 
Frederikshavn Forsyning. 
Næsten halvdelen af de an-
satte er over 50 år, og derfor 
er der meget tavs viden, der 
forsvinder en dag, hvis vi ik-
ke udvikler systemer til at 
lagre deres knowhow. Den 
viden, jeg får på uddannel-
sen, er direkte nødvendig i 
forhold til de forandringer, 
vi gennemgår, konstaterer 
Lars Østergaard.

Uddannelsen lægger lige 
15-20 timer oven i den 
ugentlige arbejdstid. Der er 
nok at se til, når man er for-
syningschef.
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mig og mit job
På grund af emnets specielle karakter har ugens Mig 
og mit job en noget anderledes form end sædvan-
ligt.  Hver uge fortæller en nordjyde om sit arbejde. 
Kender du en spændende kollega/ansat, som læser-
ne bør høre om, så send os en mail med emne  ”Mig 
og mit job” til erhverv@nordjyske.dk

 {47 år.

 { Forsyningschef med ansvar for fjernvarme, 
vand og entreprenørafdeling.

 {Uddannelse: Maskinmester fra Aalborg  
Maskinmesterskole. HD i organisation.  
I gang med MMT ved AAU.

 { Tidligere ansat ved  
Grønlands Energiforsyning.

 {Bopæl: Hjørring

 {Gift med Annette. Fire børn.

LARS BUCHHOLTZ ØSTERGAARD

Varme, vand - og paradokser  
ENERGI: CO2-kvoter, afgifter, nye teknologier, politisk usikkerhed, love, der blokerer. Der er nok at se til, når man er forsyningschef

FORSYNINGEN A/S
 { Ejet af Frederikshavn Kommune.  

 {Omfatter forsyningsarterne fjernvarme, 
vand, spildevand, el og renovation.

 {Omsætning 518 mio. kr. ( 2015).

Lars Østergaard: - Politikerne begrænser vores måder at drive butikken på, men også vores muligheder for at lave tingene om.  
 Foto: Kim Dahl Hansen


