
Københavns Energi: Fjernkøling bliver bremset af 
kassetænkning
Lav samme regler for fjernkøling som fjernvarme, lyder anbefalingen fra direktøren 
for Københavns Energi. I dag er det nemlig umuligt at få finansieret 
fjernkølingsprojekter, fordi pengene skal findes inden for de kommunale budgetter. 

Af Sanne Wittrup,  fredag 10. apr 2009 kl. 21:38 

Danmark ligger i den internationale superliga indenfor fjernvarme, men sakker langt bagefter, 
når det gælder fjernkøling; primært på grund af manglende finansiering. 
 
Og det bør laves om, for fjernkøling sparer både energi og CO2, mener administrerende direktør 
for Københavns Energi Lars Therkildsen. 
 
Sidste år fik fjernvarmeværkerne ellers lov af politikerne til overhovedet at beskæftige sig med 
fjernkøling, hvad de ellers ikke måtte, men det har ikke fået fjernkøling til at knopskyde i 
København.  
 
Humlen er nemlig, at hvis et fjernvarmeværk vil etablere fjernvarme, så sikrer loven, at 
finansieringen falder på plads, idet kommunen har tilladelse til at yde lån og stille sikkerhed ud 
over det kommunale budget. 
 
Hvis fjernvarmeværket vil etablere fjernkøling, så skal finansieringen foregå inden for 
kommunens budget og fjernkøling skal således konkurrere med veje, skoler, børnehaver og 
plejehjem om pengene.  
 
”Kommunerne kan simpelthen ikke finde penge til projekterne, og derfor bliver de ikke 
gennemført. Løsningen er at lave de samme regler for fjernkølingen som for fjernvarmen, 
”sagde Lars Therkildsen. 
 
Fjernkøling omkring Kongens Nytorv er på vej 
Ifølge Lars Therkildsen kører Københavns Energi et fjernkølingsprojekt i Københavns Indre By 
omkring Kongens Nytorv, hvor store virksomheder som Danske Bank, Magasin, Sydbank, 
Amagerbanken, Berlingske og Egmont er klar til at gå over til fjernkøling, som er klar i 2010. 
Det vil spare miljøet for 3000 tons CO2 om året. 
 
Og Københavns Energi har udset sig syv andre områder, hvor det vil være oplagt at indføre 
fjernkøling. De syv projekter vil tilsammen spare os for 27.000 tons CO2 om året. 
 
”Når vi har kunnet finde penge til det første projekt, er det fordi vi har brugt noget af 
overskuddet fra salget af Dong. Det kan vi ikke gøre én gang til,” siger direktøren i Københavns 
Energi.  
 
Venstre: Fjernvarme og fjernkøling skal holdes adskilt 
Venstre energipolitiske ordfører Lars Christian Lilleholt vil gerne se på, hvordan man kan 
fremme fjernkøling, som han synes er en god idé.  
 
”Men vi vil være 100 procent sikre på, at fjernvarme-forbrugernes penge ikke bliver brugt til at 
betale for et eventuelt underskud ved fjernkøling – derfor skal de to økonomier holdes adskilt på 
én eller anden måde,” siger Lars Christian Lilleholt og peger på, at man for eksempel i Odense 
har fundet en anden måde at finansiere køleprojektet på. I praksis ved at gå i samarbejde med 
Vattenfall, som så har skudt penge ind i projektet. 
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Elektronikbranche: Minister overtræder loven i Weee-sag
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