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Madspild kan måske blive til strøm
FNs Generalforsamling vedtog i 2015 en global målsætning om,
at andelen af mad, som smides væk, på verdensplan skal være
halveret i 2030. Det gælder også madspild i detailleddet og hos
forbrugerne.
Tilsammen spilder forbrugerne og detailhandelen i Danmark
hver dag så meget mad, at det svarer til knapt 10.000 indkøbsvogne fulde af mad. Og det ender i forbrændingsanlæggene, hvor
virkningsgraden af netop denne type affald er lav på grund af et
højt vandindhold. Så hvorfor ikke lave biogas af det i stedet, så
det i det mindste bliver til vedvarende energi?

Men det er alligevel ikke helt ligetil at udnytte den tilsyneladende
oplagte symbiose.
”Som udgangspunkt har vi et anlæg med ledig kapacitet, som med
visse modifikationer og opgraderinger – bl.a. investering i en ny
gasmotor – vil kunne anvendes til produktion af strøm,” forklarer
Jens Wett, der er biolog og ansat til bl.a. at vurdere mulighederne
for at optimere processerne på rensningsanlægget.
”Vi har i de seneste år ’regnet solen sort’ med udgangspunkt i en
række forskellige scenarier. På energisiden og også når det gælder
driftsøkonomien kan vi klart få et overskud ud af at modtage pulp”
”Men når det gælder den samlede økonomiske side af sagen, så
ser regnestykket desværre knapt så interessant ud.”

I dette anlæg ’trykkoges’ slammet inden det
færdigbehandles i rådnetanken (billedet øverst).

Ovenstående er baggrunden for, at Næstved Affaldsenergi (forbrændingsanlægget på Ydernæs) har iværksat et projekt, som har
til formål at nyttiggøre madspildet fra lokale husholdninger, institutioner og detailforretninger. Det skal ske ved at forvandle madrester til pulp – en slags ulækker vælling – hvor indholdet af gas i
forbindelse med en forrådnelsesproces kan udnyttes til at producere strøm. Problemet er bare, at forbrændingsanlægget hverken
har faciliteter til at udvinde gassen eller til at producere strøm af
den. Det har naboen lige på den anden side af hækken imidlertid,
nemlig Centralrensningsanlægget under NK-Forsyning.

”Vi skal ændre en del på vores termiske hydrolyseanlæg, der
er en del af slambehandlingen, hvor vi ’trykkoger’ slammet og
dermed både hygiejniserer det (dvs. dræber usunde bakterier)
og forbedrer mulighederne for at udvinde gas af slammet under
den efterfølgende proces i vores rådnetank. Desuden skal der investeres i rørføring og en modtagetank, samt en ny gasmotor.
Og det har vist sig at blive temmelig dyrt. Derfor kan det blive
svært at tjene investeringen hjem inden for en hensigtsmæssig
periode.”
”Et meget væsentligt element er endvidere om vi kan påregne
at få tilskud fra staten til anvendelse af biogas til strømproduktion i henhold til Energiaftalen fra 2012, som trådte i kraft i 2016.
For netop denne aftale er i øjeblikket under pres fra politisk hold,
hvilket meget vel kan ende med at tilskudsordningen bliver lavet
om eller helt ophævet, når det gælder biogas-delen.”
”Som det ser ud lige nu, har vi derfor meget svært ved at trykke
på start-knappen, og der er også et par andre ’dark horses’, som
vi skal have regnet noget mere på,” siger Jens Wett.

Nu er NKE-Elnet A/S igen et
”helt” elselskab
NKE-Elnet, der oprindeligt var et lokalt elværk for den centrale del
af Næstved, har siden 1. april 2016 haft outsourcet visse administrative funktioner til SEAS-NVE. Pr. 1. februar 2017 har NKE-Elnet imidlertid valgt at hjemtage disse funktioner.
”Det drejer sig om at aflæse kundernes forbrugsdata via fjernaflæste målere, der omfatter ca. 18.400 målepunkter i det centrale Næstved og herefter afregne med de ca. 30 el-leverandører
(strømkøbmænd), som er leverandører af strøm til de enkelte elforbrugere i NKE-Elnet A/S’ forsyningsområde,” forklarer Mogens
Allerup, der sammen med Renee Olesen er ansvarlig for målerhåndteringen.

”Baggrunden for hjemtagelse af de administrative funktioner er
ikke mindst, at vi forventer at kunne opnå en besparelse på det
samlede budget,” siger Mogens Allerup,
Renee Olesen forklarer uddybende, at de nye processer, der nu varetages 100 % af NKE-Elnet bl.a. omfatter:
• Kundeservice. Dvs. håndtering af henvendelser fra el-installatører, nye el-forbrugere og el-leverandører.
• Håndtering af flytninger, afbrydelse (restance) og gentilslutning.
• Information og kommunikation
• Engros afregning (fakturering af el-leverandører)

Næste skridt
”Det næste skridt bliver, formentlig senere på året, at indføre
mulighed for fleks-afregning. Det vil sige tidsdifferentieret afregning (timeafregning) af kundernes elforbrug. Allerede i dag
er timeafregning obligatorisk for store kunder med et elforbrug
på over 100.000 kWh om året. Men senest i 2020 vil alle mindre
forbrugere også have mulighed for at blive timeafregnet.”
”Det betyder, at man formentlig vil kunne købe strømmen billigere ved at planlægge sit strømforbrug, så man bruger strøm
på tidspunkter, hvor strømmen er billig – typisk om natten eller
når vinden blæser og der produceres meget vindmøllestrøm.
Så kommer den lille knap på vaskemaskinen eller tørretumbleren, som gør det muligt at forsinke starten med for eksempel 6
timer, virkelig til sin ret. Og det vil også kunne være en fordel at
styre sin vandvarmer, så den varmer op om natten,” pointerer
Renee Olesen.

Spillerne på det danske
el-marked
For at forstå baggrunden for udviklingen er det relevant
at kigge på spillerne på det danske el-marked.
Lag 1. Består af de egentlige forbrugere (slutbrugere),
dvs. virksomheder og private husholdninger.
Lag 2. Består af en række el-leverandører (strømkøbmænd), som sælger strøm til slutbrugerne. Det er regionale og landsdækkende firmaer som fx OK, DONG,
SEAS-NVE, Modstrøm og mange andre. I Næstved-området er der aktuelt ca. 30 leverandører, men på landsplan findes der over 50 leverandører. El-leverandørerne
afregner med slutbrugerne for forbrug, nettariffer, elafgifter og gebyrer
Lag 3. Består af en række netvirksomheder, heriblandt
NKE-Elnet, men også for eksempel SEAS-NVE, der
både opererer i lag 2 og 3, hvilket mange andre operatører også gør. Netvirksomhederne står for distribution
af el via eget elforsyningsnet som omfatter højspændingsnet, transformerstationer og lavspændingsnet
med kabelskabe samt indsamling af målerdata fra
forbrugerne og videregivelse af disse til el-leverandørerne, således at de er i stand til at sende én samlet
regning til slutbrugeren.
Lag 4. Består af det overordnede transmissionsnet, som
administreres af Energinet.dk, der er en statslig virksomhed, som også ejer og driver DataHub.

Det danske el-marked
Liberaliseringen af det danske el-marked
startede i 1998, hvor de store erhvervskunder fik frit leverandørvalg. Fra 2003 fik
mindre erhvervskunder og private forbrugere også frit leverandørvalg, således at
alle el-kunder i dag har mulighed for selv
at vælge el-leverandør. Mange store erhvervskunder har skiftet leverandør siden
liberaliseringen, men kun få husholdninger
og mindre erhvervsvirksomheder har været aktive på markedet.

DataHub
DataHub er en gigantisk database med næsten ’real-time’ information om elforbrug
og -produktion fra 3,3 mio. danske målepunkter. DataHub’en registrerer mindst 1
gang pr. time døgnet rundt elforbruget hos
kunderne. Og hvis de sælger strøm, for eksempel fra en vindmølle eller et solfangeranlæg, registreres det også. Det svarer til
3,3 mio. X 24 registreringer i døgnet, altså
små 80 mio. registreringer pr. døgn.
Alle disse data danner overordnet grundlag for afregning af forbrugernes elforbrug
samt evt. salg af strøm.
Men de bruges også af strømkøbmændene
til at beregne, hvor meget strøm de dagligt
skal købe på den nordiske elbørs Nord Pool
eller direkte fra elværker og andre anlæg.
Endvidere har alle forbrugere i Danmark
mulighed for at se deres egne elforbrugsdata i DataHub på Eloverblik.dk, som er en
offentlig hjemmeside udviklet af Energinet.
dk. Her kan forbrugerne se alle data, som
er registreret på deres egne målepunkter i
DataHub, herunder oplysninger om el-leverandør, måler og historik.

Udskiftning af vandmålere skrider
planmæssigt frem
Udskiftningen af 15.000 vandmålere, der dækker ca. 40.000 forbrugere i NK-Vands forsyningsområde, skrider planmæssigt frem
med ca. 80 udskiftninger dagligt.
”På baggrund af erfaringerne fra de første udskiftninger har vi justeret lidt på processerne,” oplyser driftsleder Steen Rasmussen.
”Til eksempel har vi gjort mere ud af at informere forbrugerne i
det brev, som vores leverandør – Intego – sender ud med dato og
tidspunkt for montørens besøg i godt tid før udskiftningen.”

”For at udskiftningen kan foretages med færrest mulige gener,
har vi bl.a. præciseret, at måleren skal være frit tilgængelig for
montøren. Det viser sig nemlig ofte, at måleren ikke er helt nem
at komme til.”
”Det er også vigtigt, at kuglehaner eller afspærringsventiler på
begge sider af måleren virker. Hvis ventilen efter måleren ikke
virker eller måske slet ikke findes, kan målerskiftet godt foretages alligevel. Men der er risiko for, at der kan opstå vandskader
på grund af tilbageløb af vand fra husets installationer. Og det er
ejers eget ansvar,” siger Steen Rasmussen.

Lokums-kampagne skudt i gang
Som omtalt i forrige nyhedsbrev har NK-Forsyning sammen med syv andre
forsyningsselskaber og Spildevandsteknisk Forening samt forsyningsselskabernes brancheorganisation DANVA udviklet en kampagne med overskriften
’Kun 3 ting i dit lokum’.
Siden har i alt 30 forsyningsselskaber landet over sluttet op omkring kampagnen, der har til formål at få danskerne til kun at bruge toilettet til det, som det
er beregnet til – nemlig lort, pis og papir. Og 22. marts – på Vandets Dag – gik
kampagnen så i luften. Indledningsvis vises fire informationsfilm i TV2’s reklameblokke. Lanceringen i TV2’s reklameblok benyttes til at booste kampagnen
på Facebook, og efterfølgende afholdes en række arrangementer, hvor der
stilles skarpt på de lokale forhold. Derudover består kampagnen af plakater,
postkort, bannere, roll ups, t-shirts og webbannere.
Du kan se kampagnens Facebook-side og høre såvel rock-, kor-, rap
og dansktop-versionen af ’Kun 3 ting i dit lokum’ her.

Forsyningssektorens eget udspil til en forsyningsstrategi
Som et modspil til regeringens forslag til en forsyningsstrategi har DANVA (brancheorganisation for forsyningsselskaberne, herunder NK-forsyning), Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker og Danske Kraftvarmeværker lanceret en fælles vision for den offentligt ejede og forbrugerejede forsyningssektor.
Dette udspil er forsyningsbranchernes eget bud på, hvilke principper fremtidens
forsyning bør baseres på. Udspillet er et fælles oplæg fra brancheforeningerne til,
hvordan de politiske ønsker om en effektiv, gennemsigtig og robust forsyningssektor
med lave priser og sikker forsyning til borgere og virksomheder kan imødekommes.
Læs mere om visionen her.

