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Energiforsyning 2030
Analyse viser, at rammevilkår står i 

vejen for udnyttelse af vind til varme. 
PSO-aftale er kun et skridt på vejen.

Det nye solvarmeanlæg i Silkeborg bliver dobbelt så stort som 
verdens største. De 156.000 m2 opføres på kun seks måneder for 
at blive klar, før energispareaftalen udløber.

Uden energispareaftale  
– ingen solvarme

Investeringer i nye solvarme anlæg 
falder brat i 2017 på grund af 

 usikkerhed om energibesparelser.

NY VIDEN

NYHEDER

Silkeborg fordobler 
solvarmerekord

PRAKSIS

DANSK FJERNVARMES MAGASIN
NR. 1 · FEBRUAR 2017

Vinterpakke med lune nyheder
EU’s vinterpakke afspejler en positiv tilgang 

til fjernvarme. Men med anerkendelsen 
 følger også forventninger.

Droner bekæmper 
varmetabet

PRAKSIS

Det nye våben i kampen mod varmetab 
fra fjernvarmeledninger er droner med 
termografiske kameraer. HOFOR har taget 
dem i brug over Brønshøj.

På sporet af en ny regulering
Dansk Fjernvarme har nedsat en række 

 arbejdsgrupper, der skal sikre god 
 implementering af en ny regulering.

NY VIDEN

NYHEDER

DANSK FJERNVARMES MAGASIN
NR. 2 · MARTS 2017

Sådan bruges  
energispareaftalen

Fjernvarmen ser i en række 
artikler nærmere på, 

hvordan den nye energi
spareaftale virker i praksis.

Grønt Grenaa forude
PRAKSIS

Direktør Søren Gertsen ser frem til, at Grenaa Varmeværk med et nyt 
flisanlæg bliver herre i eget hus – samtidig med at grøn energi er i fokus.

Forsyningssektor   
melder samlet ud

Forsyningssektoren har 
formuleret en fælles vision, 
der sætter en fremadrettet 

dagsorden i debatten om 
den danske forsyning.

NY VIDEN

NYHEDER

DANSK FJERNVARMES MAGASIN
NR. 3 · MAJ 2017

Fleksible varmepumper
Brændselsfleksible varmepumper ser ud til 
at passe til fremtidens behov for at udnytte 
dansk vindmøllestrøm.

Fjernvarme på 
grønlandsk

PRAKSIS

Naturen er både med- og modspiller i den 
grønlandske energiforsyning, hvor fjernvarme 
spiller en stor rolle. Vind, vand og sol skal gøre 

varmen endnu mere grøn i de kommende år.

Vækst i fjernvarmen
Ny branchestatistik viser vækst og 
stigende beskæftigelse i fjernvarmen.

NY VIDEN

NYHEDER

DANSK FJERNVARMES MAGASIN
NR. 4 · JUNI 2017

Mere fjernkøling 
til Høje Taastrup
Høje Taastrup Fjernvarme leverer allerede køling til Copenhagen 
Markets. Nu skal en ny energicentral med varmepumper og 
grundvandskøling forsyne flere store erhvervsvirksomheder.

PRAKSIS

Fjernvarmen klar  
til at investere
Danske fjernvarmeselskaber vil 
i de kommende år investere for 
mere end 15 milliarder kroner.

Kvalitetssikring af 
energibesparelser
Få overblik over den nye 
energispareaftales krav 
til kvalitetssikring af 
energi besparelser.

NY VIDEN

NYHEDER
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Kold fjernvarme
Hybrid mellem varmepumper 

og fjernvarme afprøves  
i Silkeborg.

Stærk  
energi-
symbiose

PRAKSIS

Varmepumper trækker energi ud af 
Kalundborgs spildevand og udnytter 
den til grøn og billig fjernvarme. 

El baner vej for  
grøn fjernvarme

Regeringens afgiftsanalyse 
vil have el ind i fjernvarmen.

NY VIDEN

NYHEDER

DANSK FJERNVARMES MAGASIN
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Drejebog om elkedler
En ny drejebog er praktisk hjælp  

til de  selskaber, som overvejer  
at etablere en elkedel.

En ny energicentral skal ikke bare levere 
fjernvarme til nybyggede boliger på Aarhus Ø 
– den skal også gøre fjernvarmen synlig.

Virksomheder står på spring
Danske virksomheder vil gerne levere over

skudsvarme – men afgifter står i vejen.

NY VIDEN

NYHEDER

Aarhus Ø viser 
fjernvarmen frem

PRAKSIS

Fjernvarmeselskaberne forventes 
i de kommende tre år at investere 
for mindst 15,5 milliarder kroner. 
Det viser en rundspørge fra juni 
2017 blandt Dansk Fjernvarmes 
knap 400 medlemmer.

Magasinet læses af driftsledere, bestyrelsesmedlemmer og øvrige 
medarbejdere hos Dansk Fjernvarmes ca. 400 medlemsværker. 
Medlemmerne er både store og små fjernvarmeselskaber fordelt 
over hele landet, og de leverer tilsammen 99 % af varmen til Dan-
marks 1,7 millioner fjernvarmeforbrugere.

Magasinet udsendes også til myndigheder, energipolitikere, pres-
sen, leverandører, virksomheder med egne kraftvarmeanlæg, råd-
givende ingeniører og mange andre med interesse i fjernvarme.

7 UDGIVELSER I 2018  
– om fjernvarme, forsyning og energi

BANNER
ANNONCERING

læs mere på  
danskfjernvarme.dk/

annoncering

ANNONCERING
I DANSK FJERNVARMES MAGASIN OG NYHEDSBREVE 

MEDIEINFORMATION 2018

UDGIVELSESPLAN 2018 *

Deadline bestilling Aflevering materiale I postkassen fra… *)

Nr. 1 2. januar 9. januar 30. januar

Nr. 2 13. februar 20. februar 13. marts

Nr. 3 4. april 11. april 2. maj

Nr. 4 22. maj 29. maj 19. juni

Nr. 5 31. juli 7. august 28. august

Nr. 6 18. september 25. september 16. oktober

Nr. 7 6. november 13. november 4. december

*) Magasinet omdeles over fem hverdage

MÅLGRUPPE 
MED KØBEKRAFT67 % af Fjernvarmens faste læsere er bestyrelsesmedlemmer eller ledere i et fjernvarmeselskab. Det fremgår af en læserundersøgelse gennemført af DG Media. Læs mere på www.danskfjernvarme.dk/annoncering.
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PRISER OG FORMATER

Annoncetype Mål B x H Annoncepris

2 siders opslag til kant 420 x 297 mm + beskæring 27.900  kr.

1 side til kant 210 x 297 mm + beskæring 14.100 kr.

2/3 side højformat 109 x 260 mm 11.400 kr.

1/2 side bredformat 166 x 128 mm 9.100 kr.

1/3 side bredformat 166 x 84 mm 7.100 kr.

1/4 side højformat 81 x 128 mm 5.300 kr.

Særplacering: +10 %.
Særplacering på omslag og side 3: +20 %. 
Indstik og særtryk – ring venligst for tilbud.
Alle priser er ekskl. moms og gældende fra 1. januar 2018

RABAT
Bestil flere indrykninger på én gang og få rabat.
3 indrykninger: 10 % rabat
7 indrykninger: 20 % rabat

2 SIDERS OPSLAG
Tryk til kant
+ 3 mm beskæring
+ skæremærker
Kr. 27.900,-

B: 420 x H: 297 mm

1 SIDE 
Tryk til kant
+ 3 mm beskæring
+ skæremærker
Kr. 14.100,-

B: 210 x H: 297 mm

1/4 SIDE
Højformat
Kr. 5.300,-

B: 81 x H: 128 mm

2/3 SIDE 
Højformat
Kr. 11.400,-

B: 109 x H: 260 mm

1/2 SIDE
Bredformat
Kr. 9.100,-

B: 166 x H: 128 mm

1/3 SIDE
Bredformat
Kr. 7.100,-

B: 166 x H: 84 mm

SPECIFIKATIONER

OPLAG
Fjernvarmen er medlem af Danske 
Medier.  
Kontrolleret oplag i perioden  
1. juli 2016 - 30. juni 2017
3.340 eksemplarer.

ANNONCEMATERIALE
Annoncemateriale til print skal  
leveres som trykklar pdf (min. 300 
dpi, cmyk). Materialet sendes til  
msk@danskfjernvarme.dk  
(maks 20MB).

Ved bestilling af flere annoncer gen-
tages det sidst indrykkede materiale, 
medmindre der sendes nyt materiale 
rettidigt. Det er annoncørens ansvar 
at sørge for korrekt materiale.

BETALING
Betalingsbetingelser:  
Løbende måned + 14 dage.

ANNULLERING
Annullering eller ændring af 
 annonceindrykning skal meddeles per 
mail senest tre uger før deadline.

BILAGSBLAD
Annoncører modtager et eksemplar 
af magasinet i forbindelse med  
annoncering.

ETIK
Alle annoncer skal overholde landets 
love. Redaktionen forbeholder sig ret 
til at afvise annoncer, der er i strid 
med Dansk Fjernvarmes principper.

UDGIVER
Dansk Fjernvarme  
Merkurvej 7 
DK-6000 Kolding  
T: 76 30 80 00 
mail@danskfjernvarme.dk  
danskfjernvarme.dk

KONTAKT
Mette Klitgaard  
Kommunikationskonsulent  
T: 76 30 80 35 
M: 40 90 99 46 
msk@danskfjernvarme.dk

BANNERANNONCER

DAGENS 
OVERBLIK

Udkommer: 
Alle hverdage  
– formiddag

Pris:  
2 uger = 3.500 kr. 
4 uger = 4.500 kr.

FORSYNING  
& ENERGI 

Udkommer: 
Èn gang hver anden 
uge (ulige uger)

Pris: 
2 x = 2.500 kr.  
3 x = 3.500 kr.

MEDLEMSNYT

Udkommer: 
Hver torsdag 

Pris: 
2 x = 3.500 kr.  
4 x = 4.500 kr.

SPECIFIKATIONER

Format: 660 x 82 pixel, jpg

De angivne priser er for bestil-
ling af fortløbende periode. Har 
du andre ønsker eller spørgsmål 
til annoncering i vores nyheds-
breve, kontakt Mette Klitgaard.

Du kan læse mere om annoncering i nyhedsbreve og i  Fjernvarmen på Danskfjernvarme.dk/annoncering
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