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Tillykke med den nye regering

Vi glæder os over den nye regering er blevet dannet og at 
Energi -, Forsynings- og Klimaministeren fortsat hedder Lars 
Chr. Lilleholt.

I vores branche er der rigtig meget at tage fat på i forhold til 
regeringsgrundlagets ”For et friere, rigere og mere trygt Dan-
mark” hvor forsyningsstrategien fra september 2016 ”Forsy-
ning for fremtiden” er indarbejdet og vi ser frem til regeringens 
udmøntning af den ambitiøse helhedsplan.

Vi vil meget gerne bidrage til den grønne omstilling når vi får 
mulighederne og de rigtige rammebetingelser. Der er mange 
udfordringer og vi har nogle af løsningerne, men de finder ikke 
gang på jord så længe afgifts- og tilskudsanalysen mangler.

Vi stiller os lidt uforstående over for den omtalte reduktion af 
omkostninger - til elforbrugerne -, der anvendes som argument 
for at indføre lignende rammebetingelser for varmeværkerne. 
Mange kunder har gennem årene oplevet en stigning på elreg-
ningen ikke mindst siden, at der er opfundet flere gebyrer til 
at øge omkostningen for elforbrugerne.  Vi ser ikke, at der er 
den rette sammenhæng til at overføre dette reguleringssystem 
direkte til varmesektoren. Varmesektoren har mange andre 
forhold, der gør sig gældende, ikke mindst forskellen mellem 
de to net hvor elnettet ikke taber strømmen, hvis nettet ikke 
anvendes, hvor varmen tabes i større eller mindre omfang i et 
fjernvarmenet, hvis der ikke er noget forbrug.

Teoretiske beregninger er selvfølgelig altid nemme at hånd-
tere, men virkeligheden kan være af en helt anden dimension, 
der afhænger af de ydre omstændigheder, såvel politiske ram-
mer og rent fysiske rammer, der har stor indflydelse på hvert 
enkelt varmeselskab.

Vi ser frem til politiske rammer, som giver varmeselskaberne 
mulighed for at være konkurrencedygtige i forhold til de indivi-
duelle løsninger, som der lægges op til i regeringens plan. 

Det er f.eks. uforståeligt, at der skal betales afgift af brænd-
sel på et varmeværk og dermed også af ledningsnettab, når 
alternative opvarmningsformer - i vist omfang - kan varme 
ejendomme uden at skulle betale afgift. Vi ønsker at politikker-
ne ikke ryster på hånden, når den uretfærdige afgiftsbetaling 
skal justeres til en løsning, som stiller alle lige. 

Det er ikke tilstrækkeligt at give en del af de decentrale 
kraftvarmeanlæg valgmuligheder, når der stadig efterlades 
mange værker med kraftvarmekrav baseret på et brændsel, 
som er kraftigt afgiftsbelagt på varmedelen. Det bliver en stor 
udfordring, når fjernvarmeselskaberne i liberaliseringens navn 
skal ophøre med varmeleverancen til mange kunder, som 
ønsker et billigere, individuelt alternativt, hvilket i et vist omfang 
kan det betyde, at fjernvarmeselskaber må lukke.

Når det sker, er der mange tabere: det første bliver miljøet, 
derefter kreditforenings selskaber, banker og i sidste ende de 
forbrugere, der på grund af politiske krav, har betalt alt for 
meget for varmen.

Lad nu os få rammebetingelserne ændret, så det giver 
mening at udnytte den energi, som ikke anvendes endnu eller 
som eksporteres til nabolande, og samtidig undgå store fejl-
investeringer i fremtiden. På nuværende tidspunkt ligger der 
mange planer for fremtidige investeringer i nye energieffektive 
anlægsinvesteringer som ikke bliver realiseret på grund af den 
store usikkerhed. ■
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kunder et attraktivt varmetilbud med sikker levering og 
til en konkurrencedygtig pris. På værkets seneste gene-
ralforsamling aflagde formand Poul Kristensen beretning 
om en positivt økonomisk udvikling: ”Vi kan fastholde 
den variable varmepris på 450 kr. pr. MWh, og det sam-
menholdt med at såvel m3 afregning og den faste afgift 
er uændret har gjort, at SHKV er rykket fra at være én af 
de dyreste fjernvarmeværker til ca. at ligge i midten i de 
over 400 værker i Danmark. For en gennemsnitsforbruger 
er det blevet ca. 10.000 kr. billigere om året at opvarme 
boligen set i forhold til, da varmeprisen var på sit højeste”.

Den faldende varmepris har da også sat sit spor i form 
af en ændret opfattelse af fjernvarmen hos SHKV´s for-
brugere. Værket fornemmer generel tilfredshed med den 
vare, som der bliver leveret, men er som andre mindre 
kraftvarmeværker bekymret for bortfald af grundbeløbet. 
”Forbrugertilliden er meget afhængig af de signaler, som 
kommer fra politisk hold og således har den store fokus 
på grundbeløbet givet anledning til en anelse frygt hos 
nogle måske kommende forbrugere” supplerer Poul Kri-
stensen.

Værkerne teknisk set
Der er 4 værker i henholdsvis Østre Assels, Ørslev, Frø-
slev og Hvidbjerg og alle steder er der opstillet gasmoto-
rer fra Jenbacher 3/16, der kan levere 660 KW el og 
næsten 1 MW varme, Hvidbjerg har 3 gasmotorer og de 
øvrige én hver. Derudover råder SHKV over en ekstra 
gasmotor i reserve og som hurtigt kan levere reservede-
le, hvis der sker nedbrud på en af de 6 opstillede motorer, 
det gør, at man kan minimere omfanget af evt. reduktion 
i varmeleverancen.

Der er installeret biomas-
sekedler i Ørding, Frøslev og 
Øster Assels og de er på 1 MW 
og fra den lokale kedelprodu-
cent KSM Stoker A/S. Kedlerne 
er rimelig fleksible, hvad angår 
brændselstype og ideen fra 
SHKV har netop også været at 
udnytte, hvad der måtte være 
af lokale biomasse ressourcer. 
Foruden halm leveret af lokale 
landmænd er KPK Døre & Vin-
duer A/S storleverandører af 
overskudstræ, presset i ”kiks” 
så det kan transporteres.

Ørding
Værket i Ørding har foruden en 
lyddæmpet gasmotor en bio-
massekedel, der primært fyres 
med affaldstræ fra KPK.   

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker 
 a.m.b.a.

Mors – en ø i Limfjorden med 34 kirker, og flere frisko-
ler end kommunale skoler. Men også en ø med præg 
af nærheden til fjordens skatkammer af skaldyr, en ø i 
udvikling – og ikke afvikling – og en ø der ser muligheder 
for udnyttelse af de lokale ressourcer til energiproduk-
tion.

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk (SHKV)
Ideen til SHKV blev skabt af driftige borgere, der så fjern-
varmen som et godt alternativ til pillefyr, når der skulle 
ske udskiftning af oliefyr. Man tog udgangspunkt i de fire 
bysamfund Hvidbjerg, Øster Assels, Frøslev og Ørding 
og den 3. dec. 1992 var der stiftende generalforsamling i 
andelsselskabet Sdr. Herreds Kraftvarmeværker a.m.b.a 
og i august året efter blev der åbnet for det varme fjern-
varmevand, da værket i Frøslev blev startet op. Faktisk 
havde Hvidbjerg haft fjernvarme i noget tid forinden, idet 
en midlertidig gaskedel allerede leverede varme til byen 
via de ny-nedgravede rør, men kedlen var kun dækket af 
et telt, indtil kedelbygningen stod færdig.

Værket i Ørding blev som det sidste indviet i 1994, 
hvorefter alle fire værker var fuldt oppe at køre med de 
omkring 650 kunder i nabolaget.

Men tingene er ikke stået stille på Mors og SHKV har 
udviklet sig i takt med mulighederne har budt sig.  Værket 
var et af de første barmarksværker, der fik frit brændsel-
svalg og man gik derfor i gang med at vurdere, hvorvidt 
varmeproduktionen fra naturgas kunne suppleres med 
biobrændsel. Derfor blev der indkøbt 3 ens biomasse-
fyrede anlæg til en samlet pris på 10 mio. og i efteråret 
2016 var der officiel indvielse af de nye biomassekedler i 
Østre Assels, Ørslev og Frøslev.

SHKV har arbejdet målbevidst på at kunne tilbyde sine 

Flowdiagram af KSM Biomassekedlen fra KSM Stoker – her vist fra Ørding.
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dækker omkring 30% af værkets behov. Varmen fra bio-
gasanlægget dækker næsten 50%, så der arbejdes hårdt 
på at få udfaset de sidste 20% naturgas-varme.

Flere forskellige muligheder for at erstatte naturgassen 
har været inde i billedet, men med varme produceret på 
biomasse i både Øster Assels, Ørding og Frøslev er det 
vurderet, at der ikke skal satses på biomasse i Hvidbjerg. 
Dette ud fra en risiko om afgifter på biomasse, men 
også en frygt for stigninger i prisen på biomasse, i takt 
med at flere og flere varmeværker anvender biomasse 

som brændsel. Værket har derfor her 
i august/september måned indgået 
aftale med Hvidbjerg Møllelaug I/S 
om køb af laugets 2 gamle vindmøller 
på 225 KW hver, placeret på Trehø-
jevej tæt ved Hvidbjerg. Egenprodu-
ceret el vil afgiftsfrit kunne anvendes 
til varmepumper eller elpatroner og 
vil dermed være et godt initiativ til at 
udfase naturgassen fra varmeproduk-
tionen i Hvidbjerg.

Det forventes, at der i løbet af en 
kort periode vil foreligge en plan for 
omstillingen i Hvidbjerg, så værket 
kan betragtes som 100% grøn, dog 
med den modifikation, at der fortsat 
vil blive brugt naturgas, når elprisen 
er høj og at man samtidig bidrager til 
balancering af el.  

De pressede ”kiks” opbevares på værket i en overdækket 
grav og ledes direkte til kedlen via en snegl. Værket har 
en akkumuleringstank på 220 m2 som buffer.

Maskinfabrikken HEVA A/S er en af de lokale virksom-
heder i Ørding, der bakker op om SHKV og får leveret 
varmen fra værket, som ligger i nabolaget.

Øster Assels
I Østre Assels fyres med halm, hvor næsten halvdelen 
leveres af 2 nabolandmænd. Samme landmænd aftager 
asken fra halmfyret, hvorved næringsstoffer bringes til-
bage til markerne.

Ellers er anlæggene i Ørding og Øster Assels ens, hvad 
angår gasmotor, biomassekedel og akkumuleringstank. 
Den store forskel er i brændslet, hvor halmen dels fylder 
mere, dels skal behandles anderledes end de mindre 
træ-kiks. 

Halmen opbevares i lagerhallen og bliver først ren-
set for plastik-snor, når de store baller er lagt på 
transportbåndet, som leder dem hen til opriveren. For at 
undgå risiko for brand er lageret adskilt fra kedel med en 
brandcelle omkring opriveren.

Værket i Øster Assels er etableret i en nedlagt møbel-
fabrik, hvor der både er plads til halmlager og kedelan-
læg, men også plads til mødelokale for bestyrelsen og det 
30 mand store repræsentantskab.

Frøslev
Frøslev-værket er nærmest identisk som Ørding, dog er 
der foruden træ-kiks også mulighed for at fyre med træ-
piller.

Hvidbjerg
Anlægget i Hvidbjerg er større end de tre andre anlæg 
under SHKV. 

Der er installeret tre gasmotorer, som udelukkende 
drives af naturgas, men hovedparten af energien i værket 
kommer fra overskudsvarme fra hhv. KSM-Stoker A/S i 
Karby og Limfjordens Bioenergi, som er et biogasanlæg 
i Sindbjerg.

KSM-Stoker producerer biomassekedler og har i Kar-
by et testanlæg som kan levere op til 1300 KW, hvilket 

Bestyrelsesformand Poul Kristensen og driftschef Karlo Kronborg 
Andersen ved kraftvarmeværket i Øster Assels.

Graven med affaldstræ ved Ørding, her ses tydeligt hvordan affaldstræet er presset til 
såkaldte kiks. 
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stedet for flasker har SHKV installeret en generator, som 
koncentrerer luftens nitrogen. Driftsleder Karlo Ander-
sen fortæller om indholdet i det lille skab: ”Vi har rigtig 
mange danske og internationale gæster, der selvfølgelig 
gerne vi se vores værker, men størst interesse er der for 
denne lille installation, som løser udfordringen med ilt i 
akkumuleringstanken på en nem og billig måde”.

Fremtidens overvejelser
I bestyrelsen for SHKV gør man sig mange overvejelser 
om fremtiden for det lille varmeværk. Lige nu er der en 
god økonomi og en fornuftig varmepris, men også udfor-
dringer med et grundbeløb som forsvinder og effektivise-
ringer, som kan gå hen og gøre det svært at overleve, og 
formentlig koste selvstændigheden. 

Det vil blive nødvendigt at se på, om der kan ske effek-
tiviseringer, om opgaver kan løses på andre måder, og 
om indkøbene altid sker billigst muligt.

På den korte bane kommer fremtiden til at byde på 
en fortsat optimering af de nye biomasseanlæg, og en 
afklaring af, hvad der skal ske omkring Hvidbjerg værket. 
Bestyrelsen er klar over, at fremtiden kan byde på sam-
arbejde med andre værker, og har allerede et vagt- og 
administrativt samarbejde med Nykøbing Fjernvarme-
værk. Der arbejdes da også videre på et mere varigt 
fællesskab, så man kan ruste sig til fremtiden, og et 
varmeselskab på Mors, eller et Mors-Thy varmeselskab 
er slet ikke utænkeligt.

 ■

Nye ideer – bedre udnyttelse
Hvor man i starten udelukkende fyrede med naturgas har 
SHKV set sig omkring for alternative brændsler udover 
biomasse.

”Der er masser af muligheder for udnyttelse af over-
skudsvarme, man skal bare være åben for ideerne og 
med tiden håbe på en afgiftsstruktur, der gør det mere 
rentabelt” udtaler Poul Kristensen og fortsætter ”I Sdr. 
Herreds Kraftvarmeværker har vi f.eks. en god aftale med 
den lokale kedelfabrikant om at aftage den varme, han 
producerer, når han tester sine nye kedler. Og selvfølgelig 
er det også ham, der har leveret de tre nye kedler, så på 
den måde samarbejder vi her på Mors”. Sdr. Herreds 
Kraftvarmeværker aftager også overskudsvarmen fra det 
lokale biogasanlæg Limfjordens Bioenergi og som tidli-
gere nævnt bruger affaldstræ fra vinduesfabrikken KPK 
som brændsel i både Ørding og Frøslev.

Det nyeste i alternative løsninger er investering i to 
mindre vindmøller tæt ved Hvidbjerg. Ideen er at bruge 
den producerede strøm til varmepumper eller elpatron 
til værket i Hvidbjerg, men man er foreløbig mødt med 
udfordringer i forhold til afgifter på el til varmepumperne 
– med mindre man graver et separat kabel fra vindmøl-
lerne til værket – samt en afsøgning i varmemedie til drift 
af varmepumperne.

At man tænker lidt alternativt kan også ses i Hvid-
bjerg, hvor man har erstattet de traditionelle nitrogen-
gasflasker med en lille nitrogengenerator. Nitrogen er 
nødvendigt som øverste luftlag i akkumuleringstanke og i 

Teknisk rådgivning ● Optimering ● Etablering  

Aktive Energi Anlæg A/S ● Industrivej Syd 11 ●  DK-7400 Herning ●  Tlf. 70 21 01 50 ●  www.aea.dk

Aktive Energi Anlæg A/SBjarne Christensen
teknisk konsulent

e: bc@aea.dk    t: 20424410

Kent Simonsen
 salgschef

e: ks@aea.dk    t: 40410165
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X
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Forbrugerne undgår stigninger på varmeregningen, og 
samfundet får en økonomisk gevinst. Det er kort og godt 
en god forretning hele vejen rundt, hvis regeringen sam-
tidig med, at den indfører frit brændselsvalg i fjernevar-
mesektoren halverer afgifterne på naturgas.

Fra 2019 vil varmeregningen for private husstande, som 
får varme fra naturgasfyrede kraftvarmeværker, stige 
med mellem 3.200–4.800 kr./år som følge af grundbelø-
bets bortfald, viser beregninger fra Grøn Energi.

Ved at kombinere regeringens forslag om frit brænd-
selsvalg i fjernvarmesektoren med en halvering af natur-
gasafgifterne vil regeringen kunne løse problemstillingen 
og slå tre fluer med ét smæk.
 
Fordel for forbrugerne
For det første kan en halvering af afgifterne på naturgas i 
kombination med frit brændselsvalg kompensere de pri-
vate husstande, da det vil spare den enkelte familie her 
og nu for 3.500 kr./år.

Fordel for samfundsøkonomien
Ser vi alene på fjernvarmesektoren, vil forslaget for det 
andet give en samfundsøkonomisk gevinst på 170–290 
mio. kr. i 2020 stigende til op mod 1,2 mia. kr. i 2030, viser 
en konsekvensanalyse udarbejdet af konsulentfirmaet Ea 
Energianalyse for HMN Naturgas I/S om effekterne i 2020 
og 2030. Omvendt vil en 50% forøgelse af afgifterne på 
naturgas give et årligt samfundsøkonomisk tab på mel-
lem 95 og 120 mio. kr. i 2020 stigende mod 470 mio. kr. i 
2030. 

Af
Frank Rosager,
Planlægnings- og udviklingschef
HMN Naturgas

Opfordring: Halvér afgifterne  
 på naturgas og få flere penge i kassen

Asymmetrien i de samfundsøkonomiske konsekvenser 
skyldes bl.a., at fjernvarmesystemet har relativt få billige 
substitutter til gas, når det gælder spidslast, og flere når 
det gælder grundlast. Gasforbruget er derfor mere prisføl-
somt ved en afgiftsreduktion end ved en afgiftsstigning. 

Samfundsøkonomisk konsekvens af afgiftsændring

2016-priser Enhed Fjernvarme

Afgiftsreduk-
tion

2020 Mio. kr. 174 til 286

2030 Mio. kr. 743 til 1.227

Afgiftsfor-
øgelse

2020 Mio. kr. -95 til -123

2030 Mio. kr. -383 til -469

Fordel for statskassen
Selvom der er tale om en afgiftsnedsættelse, vil det for 
det tredje for statskassen føre til et samlet set øget 
afgiftsprovenu fra fjernvarmesektoren på op mod 500 
mio. kr. i 2030 end ved frit brændselsvalg og uændret 
naturgasafgift. Det måske overraskende resultat skyldes, 
at den lavere afgift vil føre til, at naturgassen vil blive 
brugt til fjernvarmeproduktion i højere grad end ellers og 
vil fortrænge den afgiftsfritaget biomasse, samt i mindre 
omfang eldrevne varmepumper og kul i de større byer, i 
et sådant omfang, at det samlet fører til en markant 
højere afgiftsbetaling. Sagt på en anden måde så halve-
res det provenutab på 1 mia. kr. pr. år, som forsynings-
strategien med frit brændselsvalg og afskaffelse af 
PSO’en fører til, hvis der ikke justeres på naturgasafgifterne. 
I dag udgør naturgasafgifterne 60% af brændselsprisen 
for fjernvarmeværkerne. Ved en halvering vil de forsat 
udgøre 40% af brændselsprisen.

Statens afgiftsprovenu fra naturgas 

Mio. kr. 
(2016-priser)

2014 
Histo-
risk

2030

Refe-
rence

+ 50 
%

-50 %

Fjernvarme-
produktion

1.723 461 - 
886

343 - 
767

966 – 1.016

Naturgasforbrug i fjernvarmesektoren
Der er på nuværende tidspunkt et gasforbrug i fjernvar-
mesektoren på ca. 30 PJ. Uden afgiftsændringer vil for-
bruget af naturgas som minimum reduceres til halvdelen 
i 2030 (15 PJ). Hæves afgiften med 50%, vil forbruget 
reduceres endnu mere og ende omkring 4- 9 PJ. Modsat 
vil en halvering af afgiften give et gasforbrug på ca. 30 PJ 
i 2030, dvs. nogenlunde tilsvarende forbruget i dag. 

Det øgede gasforbrug ved en halvering af afgiften vil 
overvejende komme fra gaskedler og gasvarmepumper. 
Gasforbruget stiger mest, når investeringshorisonten er 



K R A F T V A R M E  N Y T  D E C E M B E R  2 0 1 6 7

Rapporten viser således, at bliver det frie brændselsvalg 
indført uden ligeledes at sikre ensartede afgifter, vil fjern-
varmebranchen fortsætte med at forfølge biomassespo-
ret. 

Forvridningstab
Den samfundsøkonomiske gevinst ved afgiftsreduktio-
nen er væsentlig større end tabet ved afgiftsforhøjelsen 
for fjernvarmen. Afgiften forvrider de økonomiske aktø-
rers handlinger (virksomheder og husholdningers for-
brugsbeslutninger og arbejdsudbuddet), hvilket giver et 
forvridningstab. En højere afgift giver ligeledes mere for-
vridning. 

Figuren nedenfor viser et eksempel på den sam-
fundsøkonomiske konsekvens af en halvering af afgiften. 
Forvridningen (dødvægtstabet, DWL) minimeres ved en 
reduktion af afgiften. For forbrugeren angiver området 
F3 forbrugernytten af det nye gasforbrug, som afgiften i 
udgangspunktet forhindrede. 

Med hensyn til forvridningstabet henvises til Jens Hol-
ger Helbo Hansen, Skatteministeriet, artikel om samme i 
KraftvarmeNYT nr. 143, oktober 2016.

CO2-afgift og miljø
Såfremt CO2 værdisættes til en forventet kvotepris på 82 
kr./ton både inden for og uden for kvotesektoren øges 
den samfundsøkonomiske gevinst for fjernvarmesekto-
ren ved en afgiftsreduktion med ca. 150 millioner i 2030. 
Modsat ville tabet ved en afgiftsstigning for fjernvarmen 
øges med ca. 100 mio. kr. i 2030. 

Hvis statens marginale omkostninger for at nå sine 
CO2-reduktionsforpligtelser over for EU er lavere end de 
500 kr./ton, viser denne beregning, at de negative kon-
sekvenser ved afgiftsreduktion reduceres. Det øger den 
samfundsøkonomiske værdi af afgiftsreduktionen. 

Analysen udarbejdet af Ea Energianalyse er baseret 
på samme overordnede metodegrundlag, der er anvendt 
i regeringens afgifts- og tilskudsanalyse omkring PSO-
afgiftens overflytning til finansloven. 

Hele analysen kan læses på hmnnaturgas.dk/afgiftsana-
lyse.

lang, da der så kommer flere investeringer i gasvarme-
pumper. 

Note: Afgiftsdrevet ændring i forhold til referencen i 2030.

Afgifterne bestemmer investeringerne
I rapporten fra Ea Energianalyse er der kigget på de tre 
sektorer fjernvarme, individuel opvarmning og transport. 
Analysen viser, at fjernvarmesektoren er den sektor, der 
bidrager mest til både den potentielle gevinst og det 
potentielle tab. Det skyldes hovedsageligt, at en betyde-
lig del af varmeomkostningerne er drevet af afgifter. 
Ændres afgifterne påvirkes fjernvarmeselskabernes 
omkostninger ved at producere varme. Afgifterne er der-
for afgørende for, hvad fjernvarmesektoren investerer i. 

2016-priser Enhed

Fjernvarme

CO2-pris på  
500 kr./ton

Samme kvotepris inden for og uden for 
kvotesektoren (82 kr./ton)

Afgiftsreduktion
2020 Mio. kr. 174 til 286 207 til 326 (+16 %)

2030 Mio. kr. 743 til 1.227 876 til 1.389 (+15 %)

Afgiftsforøgelse
2020 Mio. kr. -95 til -123 -109 til -154 (+21 %)

2030 Mio. kr. -383 til -469 -438 til 591 (+21 %)

Den samfundsøkonomiske værdi af afgiftsreduktionen. ■
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Gør elnettet en tjeneste
  Byd ind på alle systemydelser og få merindtjening 

til dit værk. Det betaler sig.

DK2
Manuelle reserver

Regulerkraft produktion  
og forbrug op/ned

FNR/FDR reserver produktion  
og forbrug op/ned

LFC FRR-A produktion 
og forbrug 

DK1
Manuelle reserver

Regulerkraft produktion 
og forbrug op/ned

Primær reserver produktion  
og forbrug op/ned

LFC FRR-A produktion 
og forbrug

P BAS

Neas Energy giver som den eneste PBA adgang til alle systemydelser. 

Med vores IT-system PBAS har dit værk altid adgang til samtlige af 

Energinet.dks systemydelser og fuldt overblik over dine bud.

DIT VÆRK ENERGINET.DK

Kontakt Søren Rygaard på tlf.  20 62 01 60

wwww.neasenergy.dk  |  info@neasenergy.com

http://www.neasenergy.dk
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rede i 1967 kunne man byde forbruger nr. 1000 velkom-
men. Den store interesse medførte et naturligt behov for 
udvidet kapacitet og i 1964 byggede man Central Øst 
(nedlagt i 1997) og Central Nord blev taget i brug i 1968. 
Sidstnævntes placering ved Ringvejen var valgt af hen-
syn til storforbrugere i nærheden, bl.a. Teknisk Skole og 
Thisted Sygehus. 

Varmeforsyningen har gennem årene formået at over-
bevise mindre værker i nabolaget samt mindre byområ-
der – eksisterende og nye – at det er god varmeøkonomi 
at blive tilsluttet, således at man i årsrapport 2015 kan 
konstatere en tilslutning på næsten 5100 forbrugere.

Oliekrisen i 1972 fik for alvor den danske befolkning til 
at se på deres energiforbrug. Fra regeringen blev der sat 
krav om store begrænsninger i den enkelte forbrugers 
varmeforbrug, og de kraftige prisstigninger på olie slog 
også igennem for forbrugerne i Thisted.

Isolering og energibesparelser blev en del af dags-
orden, men for Varmeforsyningen blev der også sat ind 
med renovering af ledningsnettet, således at man alle-
rede sidst i 1980´erne havde udskiftet 80% af nettet med 
de nye præisolerede rør.

Med oliekrisen kom også behovet for at se på andre 
brændsler og slippe for afhængigheden af den arabiske 
olie. Thisted Kommune drev et gasværk, men det stod 
over for at skulle nedlægges. Kommunen havde dog 
andre planer og oprettede sammen med Hanstholm og 
Fjerritslev kommuner THYRA – et regionalt affaldsbehand-

lingsanlæg med placering tæt 
ved Central Nord. Derved var 
der lukket op for, at Thisted 
Varmeforsyning kunne aftage 
varmen fra affaldsforbrændin-
gen.

 
Geotermi
DONG var også blevet inte-
resseret i andre energiformer 
og havde sammen med GEUS 
undersøgt mulighederne for 
geotermi, dvs. udnyttelse af 
det varme vand i undergrun-
den. Efter en række prøvebo-
ringer tog man kontakt til Thi-
sted Varmeforsyning med 
henblik på en aftale om at 
aftage det varme vand, og 
selve borestedet til en for-
søgsboring blev valgt tæt på 
THYRA og Central Nord for at 
minimere transmissionsled-
ningerne. 

Det oprindelige geotermi-
ske anlæg blev etableret alle-

På vej mod fremtiden 
 – fremsynethed i Thisted

De danske udfordringer inden for energiområdet er 
efterhånden velkendt. Der er sat nogle ambitiøse mål 
frem mod 2050, hvilket kræver en kraftig udvidelse af 
vedvarende energiproduktion fra sol og vind. Men ved-
varende energi tilføres nettet ”som vinden blæser” og 
der er derfor stort behov for samtænkning mellem de 
forskellige energiformer. Populært sagt skal vi opbygge 
et system, hvor vi gemmer energien, når der produceres 
for meget samtidig med, at vi lærer at bruge energien, 
når den er tilstede.

Hele denne omstilling kræver omstillingsparate energifor-
syningsselskaber. De danske kraftværker skal se mulig-
heden for samarbejde på tværs, og inddrage nye og 
alternative energiformer i deres varme- og elproduktion.

Et rigtig godt eksempel på et kraftvarmeværk, der 
afsøger mulighederne, er Thisted Varmeforsyning, som 
har set fordelene ved en mangfoldig energiproduktion.

Thisted Varmeforsyning
En kold decemberdag 1961 blev der for første gang 
tændt op i det oliefyrede anlæg på Central Vest. Der var 
på det tidspunkt gået næsten 9 år fra de første ideer om 
fjernvarme i byen til de indledende interessetilkendegivel-
ser og de endelige forhandlinger med Thisted Kommune. 
På åbningsdagen var der tilmeldt 230 ejendomme om 
end ikke alle, der fik vand i radiatorerne fra starten. 

Men interessen for fjernvarme voksede stødt og alle-

Flowdiagram over absorptionsvarmepumperne, der ved hjælp af hedt vand fra affaldsforbrændingen 
hæver temperaturen fra geotermianlægget til fjernvarmetemperatur.
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af hedt vand fra Affaldsforbrændingen i to absorptions-
varmepumper til fjernvarmetemperatur.

Thisted Kraftvarmeværk - Affaldsforbrænding
Affaldsforbrændingen blev udvidet i 1991 med ordene: 
”Et af Europas mest energi-økonomiske og miljøvenlige 
kraftværker” og kunne fra starten forbrænde op til 6 tons 
affald i timen.

Stigende krav til affaldssortering og genanvendelse 
har gjort, at flere danske affaldskraftværker er nødt til 

rede i 1984 med en el-drevet kom-
pressor varmepumpe. Senere blev 
der pålagt afgift på el til varme, som 
gjorde at DONG trak sig fra varmepro-
duktionen. Og det på trods af, anlæg-
get havde fungeret upåklageligt i hele 
forsøgsperioden. Thisted Varmeforsy-
ning valgte at overtage anlægget og 
tilmed udvide det til den nuværende 
kapacitet. 

En geotermisk indvinding består 
af to boringer: en produktionsbrønd 
hvor vandet pumpes op og en injek-
tionsbrønd, hvor vandet ledes retur til 
undergrunden.

Produktionsbrønden går 1250 
meter ned og leverer vand med en 
temperatur på 43-44o varme vand 
fra det såkaldte Gassum-lag. For at 
undgå at returvandet afkøler produktionsbrønden er 
injektionsbrønden placeret ca. 1.500 meter væk, men 
man planlægger allerede nu at etablere endnu en injekti-
onsbrønd ca. 1.500 meter væk. Dermed er man med til at 
fremtidssikre den geotermiske varmeproduktionen, hvis 
man på et tidspunkt vælger at øge indvindingen, dette 
vil nemlig medføre til et større flow i de nedre vandlag og 
dermed risiko for, at det varme vandlag bliver afkølet af 
returvandet.

Det varme vand fra undergrunden opvarmes ved hjælp 

i n d k ø b S S t r at e g i

brug energien klogere og lad mig og mine 
kollegaer hjælpe jer med at få en strategi, 
der er tilpasset netop jeres behov.

kontakt Per Olesen på 99 55 40 89 eller perol@dongenergy.dk

Absorptionsvarmepumpe fra Thermax fylder godt i lokalet, men muliggør fuld udnyttelse af 
det lunkne vand fra undergrunden sammen med hedt vand fra affaldsforbrændingen.

http://www.dongenergy.dk
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Fremtiden for Thisted Varmeforsyning
Det er en synlig stolt formand Lars Toft Hansen, der viser 
rundt og giver en status på varmeforsyningen.

”Vi har nogle af landets billigste varmepriser og har 
formået at reduceret varmeprisen siden 1981 – og hvis 
der for nettoprisindekset er prisen nu 1/3 af 1981-prisen” 
udtaler Lars Toft. ”Samtidig korrigeres den varme vi leve-
rer særdeles miljøvenlig, i 2015 var kun 0,75% af vor for-
brugte energi baseret på fossile brændsler, dvs. naturgas” 
supplerer Lars Toft. Den miljøvenlige varme stammer 
hovedsagelig fra affaldsvarmen, men halm og geotermi 
bidrager med næsten 38% til energien.

Det lave prisniveau er fortsat i 2016, hvor de variable 
bidrag er på 300 kr./MWh, det faste bidrag er på 14 kr./m2 
og abonnementsbidraget er på 500 kr./måler.

I forbindelse med den varslede benchmarking på fjern-
varmeområdet ser Lars Toft knapt så lyst på fremtiden. 
”Det er ikke rimeligt over for de værker, der allerede har 
gjort meget for at nedbringe deres interne energiforbrug 
at skulle sammenlignes med de mindre effektive værker. 
Vi har f.eks. frekvensregulering på alle pumper og vi har 
bragt ledningstabet ned på 13,7%. Dertil kommer, at vi 
tidligere havde en stor bortkøling om sommeren, den 
overskudsvarme tilgår i stedet en af byens store virksom-
heder”.

”Men vi er godt rustet til fremtiden. En mangfoldighed 
i brændselsvalg, et produktionsanlæg i top og en svagt 
stigende forbrugerkreds giver ro i varmeforsyningen til 
glæde og gavn for Thisted og omegn” slutter Lars Toft 
Hansen.

Kilde:
• Årsrapport 2015 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.
• ”På vej mod fremtiden” Thisted Varmeforsyning 1961 

– 2011. Forlaget Knakken. ■

at importere affald. Thisted Kraftvarmeværk har i 2015 
importeret 3475 tons britisk affald, hvilket svarer til 7% af 
affaldet, for at opretholde en fornuftig energiproduktion 
på værket.

Halm til kraftvarme
Varmeforsyningen kunne se en udsigt til fortsat vækst i 
fjernvarmeforbruget og dette skulle kombineres med et 
ønske om at være endnu mere fritstillet i brændselsvalg. 
På den baggrund blev der i 2003 undersøgt, hvordan 
man kunne anvende biomasse som brændsel. Dels kun-
ne man opnå betydelige reduktioner i udledningen af 
CO2, dels er Thy rig på egne biobrændsler som halm og 
flis.

Det nye anlæg med tilhørende halmlager blev opført i 
tilknytning til det geotermiske anlæg på Central Nord og 
har en kapacitet på 11,5 MW og lagerplads 750 tons halm 
svarende til en uges forbrug.

Solenergi
Med geotermi, halm og affald som energikilder skulle 
man mene, at det var nok, men Thisted Varmeforsyning 
ville videre og i oktober 2012 blev det første testanlæg 
med CSP-solvarme indviet på Central Nord.

CSP-solvarmeanlæg adskiller sig fra andre solvar-
meanlæg ved at være opbygget med skålformede trug 
beklædt med spejle. Spejlene reflekterer og koncentrerer 
derved solens stråler videre til et isoleret varmerør place-
ret i trugets brændpunkt. For at få størst muligt udbytte af 
solens stråler blev anlægget placeret nord-syd og et sol-
trackingsystem  justerede trugene, så de modtog solens 
direkte indstråling hele dagen og skulle derved opnå en 
optimal udnyttelse af solens energi.

Anlægget var et testanlæg og blev nedtaget efter et 
par år. Erfaringerne var gode for så vidt angik energipro-
duktionen, men kombinationen mellem store bueformede 
spejle og Thisteds stive blæst var ikke optimal med den 
daværende konstruktion. 

Fjernkøling
Køling er blevet et større og større komfortkrav på linje 
med varme, og hidtil blev kølebehovet i bygninger dæk-
ket af lokale airconditionanlæg med et stort elforbrug. 
Erfaringer fra Sverige havde dog vist, at det var muligt at 
skabe en god synergi mellem fjernvarme og fjernkøling, 
især da man kan udnytte varmen om sommeren til at lave 
kulde.

I Thisted skulle der i 2007 opføres et nyt indkøbscen-
ter og et selvstændigt selskab – 100% ejet af Thisted 
Varmeforsyning – blev dannet med henblik på at levere 
fjernkøling til den centrale del af Thisted. 

Fjernkølingen stammer fra oppumpet grundvand som 
yderligere nedkøles med fjernvarme som drivmiddel i en 
absorptionsvarmepumpe.

Thisted Fjernkøling leverer ca. 1,4 MW køling primært 
til centret og andre virksomheder i indre by, men der er 
kapacitet til yderligere virksomheder.

Andre byer i Danmark har også planer om etablering af 
fjernkøling, men også på dette punkt har Varmeforsynin-
gen vist sig fremadsynet i sin energiplanlægning.

Thisted Varmeforsynings nye bygning med halmkedel syner flot 
i landskabet. Man er ikke i tvivl om, at her ligger en kombineret 
energiproduktion.
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Danmarks største 
 biogasanlæg indviet

I Bevtoft i Sønderjylland blev Sønderjysk Biogas åbnet 
den 26. september i år.

Lokale landmænd og E.ON har sammen investeret i alt 250 
mio.kr. i anlægget, og med hele 160.000 kvm. anlægsareal 
bliver det Danmarks foreløbige største anlæg.

En stolt direktør bød velkommen
- Med dette biogasanlæg har vi vist vejen for, hvordan vi 
kan løse nogle af vores klima- og miljøudfordringer, og 
hvordan vi kan sikre en mere bæredygtig udvikling, sagde 
Tore Harritshøj, adm. direktør i E.ON Danmark.

- Skal vi nå vores miljø- og klimamål, udstukket af Folke-
tinget, er det bydende nødvendigt, at vi bliver bedre til at 
udnytte de synergieffekter, der ligger i at omdanne restpro-
dukter til ressourcer. Det gør vi med biogasproduktion, hvor 
vi bruger gylle, halm og andre restprodukter til at producere 
klimavenlig biogas. 

- Derfor er det et stort og vig-
tigt skridt, vi nu tager og påpeger, 
at det tætte partnerskab mellem 
leverandørforeningen og E.ON har 
været helt afgørende for succesen. 
Vi ønsker absolut at være en bety-
delig del af biogasudviklingen nu 
og i fremtiden i Danmark, pointe-
rede Tore Harritshøj.

Biogasanlægget
Biogasanlægget er opført af de to partnere E.ON Danmark 
A/S og leverandørforeningen SBI A/S, som forsyner 
anlægget med gylle fra lokale landmænd (70 landmænd og 
investorer).

Samarbejdet mellem energikoncernen og landmændene 
bag SBI er et 50-50% joint-venture, som står bag anlægs-
investeringen på 250 mio. kr. 

Tekst og foto:
Kris Vetter

Sønderjysk Biogas er medfinansieret med 48 millioner 
kroner i form af anlægsstøttemidler fra EU og den danske 
stats biogaspulje.

Anlægget vil i fuld drift kunne omdanne omkring 540.000 
tons husdyrgødning, halm og andre organiske restpro-
dukter til grøn energi og årligt producere cirka 21 mio. 
m3 opgraderet bionaturgas, svarende til energiforbruget i 
15.000 boliger eller 570 bybusser.

CO2-besparelsen alene andrager 51.000 tons om året og 
med en afhentningsradius for husdyrgødning på ca. 18 km, 
er der også tænkt på optimal beliggenhed og omkostninger 
ved afhentning.

Personale
Direktør for anlægget er Marina Berndt og udover hende er 
der ansat tre driftsteknikere samt en maskinfører, som skal 
håndtere de tørre råvarer til anlægget og man forventer at 
ansætte yderligere to fultids-maskinførere ved fuld drift. 
Derudover vil der naturligvis tilknyttes personer til vareta-
gelse af regnskab med videre. I forbindelse med opførelsen 
har op imod 100 mennesker været beskæftiget.

Ikke uden grund at vejen  
hedder ”Langvej”
Allerede i 2009 gik 86 landmænd i 
lokalområdet sammen om at dan-
ne Sønderjysk leverandørforening 
for i fællesskab at skabe mulighed 
for opførelsen af et stort biogasan-
læg i Sønderjylland. 

Efter nogle års forberedelser 
kontaktede man i 2011 E.ON og et 
fælles selskab stiftet. 

- Det har været en lang vej mod målet. Vi tog chancen fra 
starten af og anlagde en vej med asfalt. Vi troede på pro-
jektet, men ikke uden grund hedder vejen i dag ”Langvej”, 
sagde den altid humoristiske og veltalende borgmester i 
Haderslev, H.P. Gejl.

- Men selvom vejen har været lang, er det alligevel ikke 
mere end 17 mdr. siden, vi foretog første spadestik på 
området og dermed er opførelsen og hele byggefasen gået 
utrolig stærkt, fremhævede han.

- Vi har holdt mange møder, altid i positiv ånd, selvom vi 
ikke altid har været enige om alt. Jeg synes, det er et møn-
stereksempel på god og frugtbar dialog samt samarbejde 
og i dag ser vi resultatet, så bare giv den gas, opfordrede 
borgmesteren i sin indvielsestale.

Biogas er en vigtig spiller i det samlede 
reduktionsmål
Ifølge EU’s 2030-klimamål skal Danmark reducere CO-
udslippet fra de ikke kvotebelagte sektorer også kendt som 
biler, boliger og bønder med 39 procent, sammenlignet 
med 2005-niveau. 

     Jeg ser biogas som et colum-
busæg, da biogas kan løse ud-
fordringer både for landbruget, 
samfundet og ikke mindst miljøet, 
sagde forsynings-, energi- og klima-
minister, Lars Christian Lilleholt ved 
indvielsen. 

”

Med hele 160.000 kvm. anlægsareal bliver biogasanlægget i Søn-
derjylland Danmarks foreløbige største anlæg.
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Derfor vil biogas til spille en afgørende rolle, da biogas-
sen har en dobbelt CO2-effekt. 

Biogas reducerer både udslippet i landbruget, når det 
bliver produceret og i industri eller i transporten, når det 
fortrænger fossile brændsler.

- Biogas har en klar værdi for samfundet. Biogas mind-
sker ikke kun landbrugets klima- og miljøbelastning, men i 
det omfang biogassen også fortrænger fossile brændsler, 
har biogassen en dobbelt CO2-gevinst. Derfor er det også 
glædeligt, at vi åbner endnu et stort dansk biogasanlæg, 
sagde forsynings-, energi- og klimaminister, Lars Christian 
Lilleholt ved indvielsen.

- Jeg ser biogas som et columbusæg, illustreret ved at 
biogas kan løse mange udfordringer både for landbruget, 
samfundet og ikke mindst miljøet, sagde ministeren ved 
indvielsen.

- Vi indvier nu Danmarks størst biogasanlæg til natur-
gasnettet og alle her skal vide, at jeg og regeringen er stor 
fortaler for ”grøn omstilling”, men vel at mærke en omstil-
ling, der på sigt kan hvile i sig selv uden substitutions støtte, 
fastslog ministeren.

Der er plads til meget mere biogas i Danmark
Den danske biogasproduktion er endnu ikke særlig udbredt 
til trods for, at Danmark har enestående forudsætninger for 
at producere biogas i form af et vidtforgrenet naturgasnet 
og en stor landbrugssektor. 

Vi anvender kun ca. 15% af husdyrgødningen til energi, 
selvom regeringen har et mål om 50% anvendelse i 2020, 

Bestyrelsen og Sekretariatet ønsker alle medlemmer, annoncører og forfattere i Kraftvarme NYT,  
samarbejdspartnere samt læsere af bladet EN GLÆDELIG JUL og ET GODT NYTÅR!

Sekretariatet holder ferielukket i uge 52.

Husk! Generalforsamling og Kraftvarmedag – 18. marts 2017

Energibesparelser
Egon Bomholdt og Erik Nørregaard Hansen takker for formidling af mange kontrakter omkring  

energibesparelser i 2016 og ser frem til et fortsat godt samarbejde i det nye år.

Afgiftsrådgivning
Ivan Ibsen takker for mange gode sager med både medlemmer og ikke-medlemmer af Foreningen  

omkring afgiftsrådgivning i 2016 og ser frem til at udbygge samarbejdet i det nye år.

så målet er langt ude i horisonten endnu, hvorfor udbyg-
ningskapaciteten fortsat skal intensiveres.

E.ON åbnede tidligere i år Nordjyllands største biogas-
anlæg, GrønGas Vrå og vil med åbningen af biogasanlæg-
get i Bevtoft står få knap en femtedel af Danmarks samlede 
biometan-produktion.

Fakta om E.ON
E.ON Danmark A/S fokuserer på biogasproduktion, el, 
fjernvarme, bæredygtig mobilitet og energieffektivisering. 
E.ON er operatør og medejer af havvindmølleparken Rød-
sand II, og ejer og driver også kraftvarmeanlæg, fjernvar-
menetværk på Sjælland og biogasanlæg i Jylland. 
E.ON driver Danmarks største netværk af ladesteder til 
elbiler og bygger gastankstationer til tungere transport og 
arbejder målrettet på at gøre vejtransporten grønnere. 

(Se artiklen om indvielse af biogastankanlæg ved Høje 
Taastrup her i bladet). ■

Sønderjysk Biogas er anlagt med omtanke, således det falder godt 
ind i naturen.
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Bliv klar til den nye persondataforordning
De færreste tænker formentlig over det, men stort set alle 
forsyningsvirksomheder, herunder såvel kraftvarmevær-
ker som vandværker og elselskaber, vil i et større eller 
mindre omfang registrere, behandle eller opbevare per-
sondata som led i den daglige drift. 

Det gælder for eksempel både medarbejderoplysnin-
ger og oplysninger om værkets kunder. 

Mange værker håndterer sådanne oplysninger lempe-
ligt, men med vedtagelsen af EU’s nye persondataforord-
ning, bliver det nu - mere end nogensinde - aktuelt for 
det enkelte værk at sikre sig, at persondatalovens regler 
bliver overholdt.

Persondataforordningen træder i kraft i maj 2018, og 
medfører en række stramninger på persondataområ-
det, hvoraf en af de meget omdiskuterede er risikoen 
for bøder på op til 20.000.000 EURO eller op til 4% af 
den samlede globale omsætning, såfremt dette beløb er 
højere.

En anden af de mange ændringer består i, at den (eller 
de) dataansvarlige i det enkelte værk fremadrettet skal 
udarbejde en række skriftlige dokumenter for herigen-
nem at dokumentere, at værket overholder reglerne i 
persondataforordningen, når der behandles persondata, 
hvorimod det tidligere var tilstrækkeligt, at værket kunne 
sandsynliggøre eller dokumentere, at reglerne blev over-
holdt, hvis Datatilsynet kom på kontrolbesøg.

Ændringerne er mange, og inden persondataforord-
ningen træder i kraft i maj 2018, skal lovgiver derfor have 
ændret et stort antal love, herunder særligt persondata-

Af
Ann Bruun Birk
Advokat 

og
Jesper Studsgaard
Advokat
Advokatfirmaet vingaardshus a/s 

Behandling af persondata  
 i private forsyningsselskaber

loven. Men det er ikke kun lovgiver, der får travlt. For at 
undgå de meget store bødestraffe skal det enkelte værk 
nemlig også forinden denne dato have indrettet sin per-
sondatabehandling således, at reglerne i den nye person-
dataforordning efterleves.

Generelt om behandling af persondata
Der skal altid være hjemmel til en virksomheds behand-
ling af personoplysninger.

Ved ”behandling af personoplysninger” forstås enhver 
indhentelse, opbevaring eller videregivelse af personop-
lysninger.

Kravet om hjemmel til behandling af personoplysnin-
ger betyder blandt andet, at behandling af almindelige 
personoplysninger (det være sig oplysninger som navn, 
installationsadresse, telefonnummer, fødselsdato, instal-
lationsnummer, restanceoplysninger, oplysninger om 
løbende forbrug m.v.) kun må finde sted, hvis:
• den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke til 

behandlingen,
• behandlingen er nødvendig af hensyn til: opfyldelse af 

en aftale med den registrerede, overholdelse af en 
retlig forpligtelse som påhviler den dataansvarlige, 
beskyttelse af den registreredes vitale interesser, 
udførelse af en opgave i samfundets interesse, 

eller
• behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige 

kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til 
den registrerede ikke overstiger denne interesse.

Oplysninger om den registreredes racemæssige eller 
etnisk baggrund, politiske, religiøse eller filosofiske over-
bevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold samt 
oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold 
betegnes som følsomme oplysninger. 

Sådanne oplysninger må som altovervejende hoved-
regel kun behandles, hvis den registrerede har givet sit 
udtrykkelige samtykke til behandlingen, hvis behandlin-
gen er nødvendig for fastlæggelsen af et retskrav, hvis 
behandlingen vedrører oplysninger, som er blevet offent-
liggjort af den registrerede, eller hvis man i øvrigt har et 
retskrav på at behandle oplysningerne, f.eks. i henhold til 
lovgivningen i øvrigt eller kollektiv overenskomst.

Enhver behandling af personoplysninger skal desuden 
være i overensstemmelse med god databehandlingsskik, 
hvilket indebærer, 
 

      Risiko for bøder på op til 
20.000.000 EURO eller op til 4 %  
af den samlede globale omsætning, 
såfremt dette beløb er højere.

”

      En lovlig behandling af  
personoplysninger skal altid  
være i overensstemmelse  
med god databehandlingsskik.

”
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Vi tilbyder:

•	 Måling	af	NOx		og	metan	for	evt.		
	 refusion	af	NOx-afgift

•	 Akkrediteret	emissionsmåling	på			 	
	 biomasse-,	gas-	og	oliefyrede	anlæg

•	 Måling	af	formaldehydemission		
	 fra	gasmotorer

•	 Bestemmelse	af	virkningsgrad	på		
	 kedler	og	motorer

•	 Analyse	af	naturgas	og	biogas

•	 Screening	for	metanlækager		
	 på	alle	gasanlæg

•	 CO2-verifikation

Dansk Gasteknisk Center a/s 	
Dr.	Neergaards	Vej	5B	•	2970	Hørsholm		

Tlf.:	2016	9600	•	www.dgc.dk		

• at behandlingen skal være rimelig og lovlig, 
• at behandlingen af persondata skal ske til udtrykkeligt 

angivne og saglige formål, 
• at der kun må behandles relevante og nødvendige 

oplysninger, 
• at oplysningerne skal ajourføres, 
• at der skal føres kontrol hermed, samt 
• at oplysningerne skal slettes, når de ikke længere er 

nødvendige.  

Personaleadministration og medarbejder-
oplysninger
Medarbejderoplysninger behandles både før, under og 
efter ansættelsesforholdet. 

Det kan for eksempel være i forbindelse med rekrut-
teringen af medarbejdere, gennemførelse af personlig-
hedstests, indgåelse af ansættelseskontrakter, advarsler, 
opsigelser, bortvisninger, registrering af sygefravær, kon-
trol af medarbejdere, interne mails, afgivelse af referencer 
til andre arbejdsgivere m.v. 

Som led i personaleadministrationen påhviler det 
den dataansvarlige at træffe de fornødne tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at per-
sonoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab, 
misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. 

For at sikre at persondatalovens regler om datasikker-
hed ved behandling af personoplysninger overholdes, bør 
reglerne derfor allerede nu tænkes ind i det enkelte værks 
politikker om f.eks. hjemmearbejdspladser, arbejdsmæs-
sig brug af smartphones, kontrol af e-mails, logning af 
internetbesøg, behandling af fratrådte medarbejderes 
e-mailkonti samt offentliggørelse af billeder og oplysnin-
ger om medarbejdere på internettet.

Datatilsynet har udformet en række specifikke mini-
mumskrav for sikkerhed i forbindelse med personalead-
ministration, som har til formål at sikre, at reglerne om 
datasikkerhed i persondataloven overholdes. Kravene 
kan findes på Datatilsynets hjemmeside via følgende 
link: https://www.datatilsynet.dk/erhverv/personaleadmi-
nistration/krav-om-datasikkerhed-i-forbindelse-med-per-
sonaleadministration/ 

I visse tilfælde skal der ske anmeldelse til Datatilsynet, 
når der behandles personoplysninger som led i værkets 
personaleadministration. 

Det gælder navnlig, hvor der er tale behandling af føl-
somme oplysninger, såsom:
• oplysninger om strafbare forhold (f.eks. tyveri fra virk-

somheden, indhentelse af straffeattest eller lignende)
• oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund
• oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbe-

visning,
• oplysninger om seksuelle forhold, 
• oplysninger om rent private forhold
• oplysninger om væsentlige sociale problemer
• oplysninger om tidligere, nuværende eller fremtidige 

helbredsforhold
• oplysninger om medlemskab af fagforening, medmin-

dre registreringen er nødvendig med henblik på kon-
tingenttræk og 

• resultater af personlighedstest, uanset om resultatet 
efterfølgende kasseres.  

Hvis blot én af disse følsomme oplysninger behandles 
som led i værkets personaleadministration, skal værket 
anmelde behandlingen til Datatilsynet og have Datatilsy-
nets tilladelse til behandlingen. Manglende anmeldelse 
udgør i så fald en overtrædelse af persondataloven.

Med den nye persondataforordning er der lagt op til, 
at anmelderordningen afskaffes, og det forventes derfor, 
at der fra maj 2018 ikke længere kræves anmeldelse til 
Datatilsynet. 

De enkelte lande kan imidlertid fastsætte særskilte 
nationale regler vedrørende ansættelsesforhold, herunder 
personaleadministration, og det er derfor endnu usikkert, 
om anmelderordningen afskaffes. 

Selvom sanktionsniveauet på nuværende tidspunkt 
er forholdsvis lavt, må det derfor anbefales at foretage 
behørig anmeldelse til Datatilsynet. 

Hertil kommer, at tilladelsen fra Datatilsynet forud-
sætter, at værket overholder persondatalovens krav til 
behandling af personoplysninger, herunder de føromtalte 
12 minimumskrav. Ved at påbegynde arbejdet med at 
sikre overholdelse af persondatalovens regler allerede nu, 
vil værket således været nået langt i forhold til at undgå 
de skrappe sanktioner, som kommer til at gælde fra maj 
2018.

Kundeoplysninger
Kraftvarmeværker og andre forsyningsvirksomheder 
behandler i sagens natur også oplysninger om deres 
kunder. 

http://www.dgc.dk
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Denne behandling skal ligesom ved medarbejderop-
lysninger have hjemmel i persondataloven og i øvrigt ske 
under iagttagelse reglerne i persondataloven, herunder 
god databehandlingsskik som beskrevet ovenfor. 

Værket bør derfor bl.a. klarlægge, hvilke former for 
oplysninger, der behandles, hvad formålet med behand-
lingen er, hvilken hjemmel der er til den pågældende 
behandling, hvornår oplysningerne vil blive slettet, om 
oplysningerne vi blive videregivet, hvilke sikkerhedsfor-
anstaltninger, der tages, om værket overholder eventuelle 
oplysningspligter over for de registrerede m.v.

Langt de fleste værker benytter sig af eksempelvis 
administrationsselskaber, advokatfirmaer og lignende 
som led i administrationen af værkets kundeforhold og 
inddrivelse af fordringer m.v.

Uanset hvad formålet med videregivelsen af oplys-
ningerne er, så er det vigtigt at være opmærksom på, 
at det er værket, der ”ejer” de pågældende oplysninger. 
Det er dermed også værket, der er den ”dataansvarlige” 
i persondatalovens forstand og dermed ansvarlig for at 
overholde persondatalovens regler. 

Den eksterne virksomhed, som har fået videregivet 
oplysningerne til behandling, betegnes som ”databe-
handler”. En databehandler er kendetegnet ved, at 
vedkommende kun kan behandle personoplysninger på 
vegne af (efter instruks fra) en dataansvarlig.

Det er et krav, at der ved anvendelsen af en ekstern 
virksomhed/databehandler indgås en skriftlig aftale her-
om – en såkaldt ”databehandleraftale”, og da ansvaret 
for overtrædelse af persondataloven påhviler værket som 
dataansvarlig, er det desuden vigtigt, at der i databe-
handleraftalen er taget stilling til det indbyrdes ansvar for 
brud på persondataloven.

Tid til at trække i arbejdstøjet
Som anført indledningsvis vil det fra maj 2018 være nød-
vendigt, at den (eller de) dataansvarlige i den enkelte 
forsyningsvirksomhed har udarbejdet en række skriftlige 
dokumenter og herigennem kan dokumentere, at virk-
somheden overholder reglerne for indsamling, opbeva-
ring og behandling af personoplysninger.

De enkelte virksomheder – således også kraftvar-
meværker og andre forsyningsvirksomheder – tvinges 
hermed til aktivt at overveje (og sikre sig behørig doku-
mentation for), om behandlingen af personoplysninger er 

i overensstemmelse med reglerne, da manglende skriftlig 
dokumentation i sig selv vil udgøre et brud på reglerne. 

De relevante dokumenter kan eksempelvis være føl-
gende:
• fortegnelse over behandlingsaktiviteter, indeholdende 

bl.a.:
- herunder kategorien af oplysninger, der behandles, 
- formålet med behandlingen
- Hvilken hjemmel der er til behandlingen
- hvornår oplysningerne vil blive slettet
- om oplysningerne vil blive videregivet
- eventuelle sikkerhedsforanstaltninger m.v.,

• databehandlingsaftaler eller tilretning af eksisterende,
• dokumenter til indhentelse af samtykke samt til opfyl-

delse af oplysningspligter over for den registrerede,
• persondatapolitikker og lignende.

Som arbejdsgiver og dataansvarlig kan der ligge et 
meget stort arbejde i at få bragt databehandlingen af 
personoplysninger i overensstemmelse med personda-
taloven og kravene i den nye persondataforordning. 

Som led i forberedelsen til de nye regler har Datatilsy-
net offentliggjort en vejledning med 12 spørgsmål, som 
I som virksomhed bør forholde jer til, og som kan være 
med til at give jer et overblik over processen.

Vejledningen kan findes på Datatilsynets hjemmeside 
via følgende link:
https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/
dokumenter/12_spoergsmaal_-_GDPR.pdf ■

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma www.dfp.dk

Er jeres leveringsbestemmelser ajourført med de nyeste love, 
standarder og regler?

DFP kan assistere dig med opdatering af både Almindelige og 
Tekniske leveringsbestemmelser. På den måde er du sikker på 
at de er ajourført med de nyeste opdateringer, blandt andet i 
forhold til forbrugerlovgivningen og udtrædelsesbestemmelser. 

Vil du vide mere så kontakt os på tlf. 76 30 80 00

Leveringsbestemmelser 

Almindelige bestemmelser 

for fjernvarmelevering
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Siden 1930 har 
vi arbejdet landsdækkende 

med rådgivning til energisektoren
Det gør vi stadig!

www.moe.dk

http://www.moe.dk
http://www.dfp.dk
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 Anlæg Fabrikat År El/varme Drift- Brændsels Brændsels El- El-   Elsalg Elkøb Dækning 
    Effekt kW timer forbrug forbrug/h produktion   produktion/h   kWh kWh af eget
     m3 m3 kWh kWh   elforb. %
 Sjørup Ældrecenter Polo(2) 1995 15/38       5.681 

 Rydhave Slots Ungdomsskole XRGi (2) 2007 13/26  2.781     5.152 

I alt:     2.781     10.833

STATISTIK MINI ANLÆG – SEPTEMBER

STATISTIK STORE ANLÆG – SEPTEMBER

   Drift på markedsvilkår
AN Energi: Kørt på kedel med gasforbrug på 205 m3 i 0,8 timer og varmeproduktion på 1,8 MWh.  
Blenstrup Kraftvarmeværk: Kørt på halmkedel med varmeproduktion på 197 MWh. 
Bramming Fjernvarme: REGULER 18 m3. Kørt på kedel i 182 timer med gasforbrug på 207.512 m3 og  
varmeproduktion på 2.414 MWh.       
Danish Malting Group: Kedeldrift med gasforbrug på 69.818 m3 og varmeproduktion på 765 MWh 
samt flisdrift på 1.530 ton og varmeforbrug på 5.174 MWh.    

  
DSB  Drift - Klargør.center, Kastrup: Kørt med kedel i 104,1timer med gasforbrug på 6.388 m3 og varmeproduktion på 335,8 MWh. 
Lendum Kraftvarmeværk: Varmeproduktion 5 MWh på kedel i 9 timer med gasforbrug på 676 m3 og 208 MWh på pillekedlen i 625 
timer med forbrug på 39,34 ton.      
Manna-Thise Kraftvarmeværk: Kørt med kedel med gasforbrug på 35 m3 samt 36,3 tons træpiller og varmeproduktion 183,5 MWh på 
pillekedlen.      

   Størrelse Brændsel Drifts- Elprod. Elprod. Elprod. Elprod. Varme- Gns. Elvirknings- Varme- Total Smørolie 
 Kraftvarmeværker Fabrikat El/Varme forbrug timer Spidslast Højlast Lavlast Total produktion Produktion grad virknings- virknings- forbrug g/kWh 
   kW m3 Total MWh MWh MWh MWh Total kWh % grad % grad % liter  
 

 Lendum Kraftvarmeværk Bergen 1330/1621 233 1    1,00 0,00 1.000,00 39,02 0,00 39,02  

 AN Energi Caterpillar (2) 1000/1700 1.359 7    5,00 7,30 684,93 33,45 48,83 82,28 3,00 0,57

 Bramming Fjernvarme Caterpillar(4)  4.344 6    18,00 23,00 3.000,00 37,67 48,13 85,80  

 Blenstrup Kraftvarmeværk Dorman 800/ 547 4    1,57 3,10 391,25 26,01 51,52 77,53  

 Oue Kraftvarmeværk Jenbacher 922/1092 1.169 6    4,85 7,00 808,00 37,70 54,44 92,14 3,00 0,59

 Manna-Thise Kraftvarmeværk Jenbacher 922/1200 3.626 3    2,30 3,00 766,67 5,77 7,52 13,29 2,00 0,83

 DSB Prod.-Klargør.center,Kastrup Jenbacher 922/1400          se bemærkninger            

 Danish Malting Group Wärtsilä (2) 5500/6000 22.903 22    103,00 114,00 4.681,82 40,88 45,25 86,13 500,00 4,61

I alt   34.181 49    135,71 157,40     

STATISTIK STORE ANLÆG – OKTOBER

   Drift på markedsvilkår
AN Energi: Kørt på kedel med gasforbrug på 1.142m3 i 4,5 timer og varmeproduktion på 11,3 MWh.  
Blenstrup Kraftvarmeværk: Kørt på kedel med gasforbrug på 280 m3 og varmeproduktion på 2,0 MWh 
samt halmkedel med varmeproduktion på 396 MWh     
Bramming Fjernvarme: REGULER 90 m3. Kørt på kedel i 453 timer med gasforbrug på 487.328 m3 og  
varmeproduktion på 5.468 MWh.        
Danish Malting Group: Kedeldrift med gasforbrug på 220.094 m3 og varmeproduktion på 2.431 MWh samt 
flisdrift på 1.328 ton og varmeforbrug på 4.175 MWh.     

  
Lendum Kraftvarmeværk: Varmeproduktion 39 MWh på kedel i 51 timer med gasforbrug på 4.372 m3 og 419 MWh på pillekedlen i 
690 timer med forbrug på 73,58 ton.       
Manna-Thise Kraftvarmeværk: Kørt med kedel med gasforbrug på 1.141 m3 og varmeproduktion på 2 MWh samt 92 tons træpiller og 
varmeproduktion 373 MWh på pillekedlen.       

   Størrelse Brændsel Drifts- Elprod. Elprod. Elprod. Elprod. Varme- Gns. Elvirknings- Varme- Total Smørolie 
 Kraftvarmeværker Fabrikat El/Varme forbrug timer Spidslast Højlast Lavlast Total produktion Produktion grad virknings- virknings- forbrug g/kWh 
   kW m3 Total MWh MWh MWh MWh Total kWh % grad % grad % liter  
 

 Lendum Kraftvarmeværk Bergen 1330/1621         se bemærkninger            

 AN Energi Caterpillar (2) 1000/1700         se bemærkninger            

 Bramming Fjernvarme Caterpillar(4)  20.196 28    90,00 104,00 3.214,29 40,51 46,81 87,33  

 Blenstrup Kraftvarmeværk Dorman 800/ 424 2    1,38 2,40  29,61 51,46 81,07  

 Oue Kraftvarmeværk Jenbacher 888/1365 743 3    3,05 5,00 1.016,00 37,29 61,18 98,47 2,00 0,62

 Manna-Thise Kraftvarmeværk Jenbacher 922/1200 3.626 3    2,90 4,00 966,67 7,27 10,03 17,30 1,00 0,33

 Danish Malting Group Wärtsilä (2) 5500/6000 55.034 54    244,00 274,00 4.518,52 40,31 45,26 85,57  

I alt   80.023 90    341,33 389,40     

 Anlæg Fabrikat År El/varme Drift- Brændsels Brændsels El- El-   Elsalg Elkøb Dækning 
    Effekt kW timer forbrug forbrug/h produktion   produktion/h   kWh kWh af eget
     m3 m3 kWh kWh   elforb. %
 Sjørup Ældrecenter Polo(2) 1995 15/38       6.168 

 Rydhave Slots Ungdomsskole XRGi (2) 2007 13/26  6.124     2.838 

I alt:     6.124     9.006

STATISTIK MINI ANLÆG – OKTOBER
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bliver den opbevaret i den 2550 m2 store lagerhal, som 
tidligere har været brugt til korn og foderstof.

Halmen lægges på transportbåndet, som automatisk 
fører de store baller hen til en snoreaftrækker, som fjerner 
strikkene inden ballen rives i en  opriver. Derefter  trans-
porteres den snittede halm ind i kedlen med en «snegl» 
placeret i det afskærmede kedelrum.
 
Halmkedlen
Den nye kedel  er  leveret af LIN-KA Energy A/S og  en 
5-træks kedel med en effekt på 2 MW. De 5 træk giver en 
kedel med en væsentlig højere virkningsgrad samtidig 
med at røgtemperaturen er sænket.

Erling Jensen fra LIN-KA fortæller: ”Kedlen er tilpasset 
med en  multicylon,  som tilbagefører asken  til 
forbrændingskammeret, hvilket har en dobbelteffekt 
omkring udnyttelsen af brændslet med mindre aske og 
en energiudnyttelse af rest-halmen i asken”.

Selve kedlen bliver forsynet med luft fra bunden og er 
installeret med en 4 m2 stor rist som er større end tilsva-
rende kedler og med en øget effekt til følge.
 
Røgfilter
Fordi Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk øger  kapacite-
ten på halmfyring sætter det større krav til røgrensning af 
hensyn til miljøet og dermed også naboerne. Det har 
været meget vigtigt for kraftvarmeværket, at det nye 
anlæg skulle være så miljømæssigt korrekt, og i højere 
grad skulle være et positivt element i lokalsamfundet og 
derfor ikke være til gene for de omkringliggende bebyg-
gelser. 

Det nye anlæg er derfor forsynet med ekstra tæt støv-
filter og en høj skorsten, der sikrer at biler og vasketøj 
ikke bliver misfarvet af røgen fra halmfyret. Samtidig 
overholdes miljøgodkendelsen, som blev givet af Odder 
Kommune.

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk 
 – indvielse af det nye halmvarmeværk

Den 1. oktober 2016 var naboerne inviteret til pølser og 
fadøl, da Boulstrup-Hou  Kraftvarmeværk  indviede det 
nye halmfyrede anlæg nord for Hou udenfor Odder, og 
tæt ved 80 deltagere havde valgt at takke ja til invita-
tionen. 

Formand for værket, Elvin J. Hansen, bød velkommen og 
gav en kort historik omkring tilblivelsen af det nye halm-
værk.

Værket har i flere år haft et halmværk på 1 MW med en 
maksimal årige produktionskapacitet på 8700 MW, men 
man ville gerne fyre med endnu mere halm efter lempelse 
af kravet til brændselsvalg for barmarksværker. I stedet 
for at bygge en ekstra kedel ved det eksisterende værk 
valgte man, at undersøge muligheden for et helt nyt 2 MW 
værk bygget i nyt varmerum, som er mere end dobbelt så 
stor som det ”gamle” i DLG´s lagerhal, men det var ikke 
helt uden problemer at få det i gennem de forskellige 
myndigheder.

Odder Kommune ville først have fuld sikkerhed for, at alle 
sider af sagen var ordentligt belyst, dvs. Odder Varme-
værk, Brandmyndighederne, gasselskabet, naboer – ja, 
snart sagt alle instanser er blevet hørt, inden man i april 
2016 kunne starte på nedbrydning af det gamle værk og 
opførsel af det nye 2 MW værk.

Elvin J. Hansen sagde i sin tale: ”Det er en festdag i 
dag, så jeg vil ikke trætte jer med yderligere omkring for-
løbet” og han sluttede sin tale med at takke kommunens 
administrative personale, der har arbejdet hurtigt og loyalt 
for projektforslaget.
 
Halmanlægget
Halmen bliver leveret af 3 lokale halmleverandører, hvoraf 
den ene står for næsten halvdelen af leverancen. Alle tre 
leverandører får asken retur som bidrag til næringsstof-
balancen på markerne.  Indtil halmen skal brændes af, 

Halmværket er placeret i "DLG-bygning" centralt placeret i forsy-
ningsområdet.

Lin-Ka har leveret den 2 MW store 5-trækskedel der giver en lavere 
røgtemperatur samtidig med en højere virkningsgrad.
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Forsyningsområde
Kraftvarmeværket har pt. 632 kunder, heraf ca. 60 bor i 
Boulstrup by, men man forventer, at med de lave energi-
priser og den stabile levering at kunne tiltrække nye kun-
der i dels nye parcelhuskvarterer, dels ved udskiftning af 
eksisterende oliefyr. 

Fjernvarme er et godt og billigt alternativ til biomas-
sefyr og gode historier  er god reklame for kraftvarme-
værket, som f.eks. at Hou Maritime Idrætsefterskole har 
reduceret deres årlige energiomkostninger med over 
200.000,- kr. efter tilkobling til kraftvarmeværket. 

Egtmont  Højskolen med sine 150 elever har ved de 
sidste to nedsættelser af varmeprisen sparet 260.000 kr. 
om året i varmeprisen. En gennemsnits forbruger med et 
forbrug på 11 MWh har sparet 3300 kr. pr. år.

På nuværende tidspunkt er der ingen udvidelsesplaner, 
men måske kan det komme på tale at omfatte Ovre 
Randlev, især hvis den lokale skole og borgerne vil være 
interesseret i fjernvarme.

Men ét er sikkert:  Boulstrup-Hou Kraftvarme-
værk  er  med det nye halmværk klar til at modtage nye 
kunder og levere en miljøvenlig, stabil og billig varme i 
mange år frem.

 ■

LEVERANDØR TIL 
DANSKE KRAFT-
VARMEVÆRKER 

Vingaardsgade 22 · DK-9000 Aalborg 
t: 46 92 92 00 · vingaardshus.dk 

Advokatfirmaet  
Vingaardshus råder idag 

over 50 dedikerede  
medarbejdere,  

heraf 20 advokater. 

Advokatfirmaet Vingaardshus er specia-
lister i kraftvarmeværkers juridiske for-
hold, kontrakter, vedtægtsændringer, 
inddrivelse af restancer og meget mere. 

Kontakt advokat  
Jesper Studsgaard  
for en uforpligtende  
snak om  
mulighederne.

Jesper Studsgaard 
46 92 92 44 

jst@vingaardshus.dk

Bestyrelsen for Boulstrup-Hou Kraftvarme parat til at modtage 
gæster.

Naboer, forretningsforbindelser og leverandører var med til at fejre indvielsen – og der var pølser og fadøl til alle.

http://www.vingaardshus.dk
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Status for biogasudbygningen i Danmark og udfordrin-
ger ift. en fortsat udbygning.

Biogasproduktionen stiger mere end nogensinde før. Vi 
forventer, at produktionen i 2016 når op på over 9 PJ. Til 
sammenligning blev der i 2012 produceret 4,4 PJ biogas. 

Energistyrelsen forventer en fortsat vækst i produktionen 
frem til 2020, hvor produktionen skønnes at nå op omkring 
15 PJ. Der er fortsat stor usikkerhed, så usikkerhedsspæn-
det er 13 - 21 PJ i 2020. Vurderingen af den fremtidige 
udvikling er baseret på informationer fra aktørerne om 
planlagte anlæg og om de anlæg, der er 
under etablering. 

Den stigende produktion skyldes en 
markant biogasudbygning som reaktion 
på Energiaftalens nye pristillæg til især 
elproduktion og opgradering. Mange af 
de nye anlæg har desuden fået anlægs-
tilskud fra Fødevareministeriet, og visse 
gårdanlæg har haft mulighed for at få 
energisparemidler. 

Siden foråret 2015 er der igangsat 
byggeri af adskillige nye anlæg. Samti-
dig er flere eksisterende anlæg i gang 
med at udvide produktionen. Udbyg-
ningen skyldes bl.a. engagementet fra 
store aktører som NGF Nature Energy, 
E.ON og ENVO. Men der er også gang i 
en del mindre projekter, som vil anvende 
biogassen til produktion af el og varme.

Af
Bodil Harder
Chefkonsulent
Energistyrelsen, Forsyning

Biogas  
 tager et stort spring fremad

Stadig mere biogas tilføres naturgasnettet
Opgradering og tilførsel til naturgasnettet forventes at blive 
den primære afsætningsvej for biogassen. Lige nu ser vi 
dog også en stigning i elproduktion på biogas. Det skyldes 
bl.a., at støtten til elproduktion reguleres op, både når gas-
prisen falder, og når elprisen falder. Og da både el- og 
gasprisen er lav i øjeblikket, er støtten til elproduktion på 
biogas relativt høj.  

Støtteordningerne til biogas, der anvendes til proces, 
transport og varme blev statsstøttegodkendt i december 
2015 og trådte i kraft 1. juli 2016. Der er nogle projekter 
på vej med anvendelse af biogas til proces og varme. Men 
støtten til disse anvendelser er lavere, og de forventes kun 
at have en begrænset effekt på udbygningen. 

Vækstraten forventes at falde
De største vækstår for biogassen forventes at blive 2016 
og 2017. Når vi nærmer os 2020 forventes udbygningstak-
ten at falde. Det skyldes blandt andet, at anlægstilskuds-
puljen fra 2012 er tom, og at vi nærmer os tidspunktet i 
2023, hvor EU’s statsstøttegodkendelse for elproduktion 
og opgradering udløber, og en fortsættelse af støtteordnin-
gerne derfor kræver en genanmeldelse og fornyet godken-
delse. 

Udfordringer
En fortsat udbygning af biogas kræver på længere sigt, at 
størstedelen af den fremtidige produktion kan baseres 
økonomisk holdbart på brug af gylle, dybstrøelse og halm. 
Biogas Taskforce’s analyser har vist, at potentialet herfor er 
der. Men det skal dokumenteres i praksis over en flerårig 
periode, før det kan danne grundlag for udbygningen på 
længere sigt. 

Biogas kan bidrage til at nå Danmarks og EU’s klimamål 
ved at nedbringe drivhusgasudlednin-
gen i landbruget og udenfor kvotesek-
toren. Det er en del af motivationen 
bag støtten til biogas. Undersøgelser 
har vist, at metanudslip fra anlæg kan 
forringe biogassens klimafordele. Det 
er en vigtig udfordring for branchen at 
optimere biogasproduktionens drivhus-
gasregnskab.

Jeg vil derfor opfordre alle biogas-
anlæg til at tilmelde sig det frivillige 
måleprogram, der er etableret af Bran-
cheforeningen for Biogas. Det enkelte 
anlæg kan få hjælp til at nedbringe og 
dokumentere sit metantab og forbedre 
sin økonomi. Mange deltagere vil vise, 
at branchen gør en aktiv indsats samti-
dig med, at det på sigt vil give målinger, 
som forhåbentlig kan dokumentere et 
lavt metantab fra biogasanlæg. ■
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Nyt fra branchen

der. Både ilt og bakterier forårsager korrosion. 
Inspektionen omfatter typisk en afdækning af even-

tuelle skader, en besigtigelse af bund, loft og rørin-
stallationer samt en afskrabning af bakterielt betinget 
korrosion. 

Erhvervsdykker eller robot
”I langt de fleste tilfælde anbefaler vi inspektion med 
en erhvervsdykker, når det gælder akkumulerings-

Undgå ubehagelige overraskelser i 
værkets akkumuleringstank
I Thorsø nordøst for Silkeborg havde man på fjern-
varmeværket i årevis følt sig på sikker grund omkring 
vedligehold af værkets akkumuleringstank fra 1993.

Det går jo nok
”Vi rådførte os i 1996 med Teknologisk Institut, som 
anbefalede, at tanken skulle inspiceres for korrosion, 
når der var gået tre år mere. Det fik vi så gjort i 2001 
og igen i 2008. Ingen af de to inspektioner gav anled-
ning til bekymring af nogen art. Derfor mente vi godt, 
vi kunne strække den til 2014 for næste inspektion. – 
Selvom vores samarbejdspartner på området faktisk 
havde anbefalet, at vi max. lod der gå fire år.” Det 
fortæller driftslederen på Thorsø Fjernvarmeværk, 
Regnar Olesen. 

Men det var en slem overraskelse, der ventede, da 
man havde haft en erhvervsdykker en tur i tanken, hvor 
især en 6 mm bundplade gav anledning til bekymring. 
Med fotos og video blev det nemlig dokumenteret, at 
den i de mellemliggende år visse steder var tæret så 
meget, at der kun var 0,2 mm tilbage. – Med risiko for, 
at tanken skulle springe læk.

”Vi kunne sikkert have undgået den voldsomme 
tæring og de omkostninger, der er forbundet med 
udbedringen, hvis vi havde fået spulet bunden for 
slam tidligere. Men det var jo gået godt indtil da med 
et lidt længere interval imellem inspektionerne. Jeg 
synes bare, det er en erfaring, der er værd at dele med 
andre værker,” fastslår Regnar Olesen.

Der er med andre ord god grund til at holde øje med 
tankens tilstand, inden der opstår alvorlige problemer. 

Hvordan foregår en inspektion?
Inspektion af akkumuleringstanke er en serviceydel-
se, som der faktisk er et stort behov for på de danske 
(kraft)varmeværker, hvis man vil minimere risikoen for 
bekostelige driftsstop pga. korrosion. – Eller i værste 
fald personskade som følge af tæring. 

At det kan se grelt ud vil Jørgen Høgberg gerne 
skrive under på. Som erhvervsdykker og direktør for 
inspektionsfirmaet JH DYK ApS har han siden 1997 
udfærdiget op mod 370 tilstandsrapporter om danske 
varmeværkers akkumuleringstanke.

Når en tank skal inspiceres, sender firmaet i langt 
de fleste tilfælde en erhvervsdykker ud sammen med 
’et rullende kontor’ i form af en speciel inspektions-
vogn. Dykkeren er bl.a. udstyret med et kamera, som 
sender billeder og video fra hans færd videre til fol-
kene i inspektionsvognen. Samtidig kan dykkeren via 
radio oplyse om dybden på eventuelle korrosionsska-

Her ses et af de kritiske punkter i bunden af tanken, hvor bakte-
rielt betinget korrosion var lige ved at forårsage gennemtæring.

Dykkeren har nu fritskrabt det korroderede område, der har en 
diameter på ca. 7,5 cm og en dybde, der var lige ved at forår-
sage gennemtæring. 

Nu er sårskorpen på hullet skåret af, så dykkeren kan måle ska-
dens omfang og dybde.
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tanke, mens kontrol af udførte reparationer i nogle 
tilfælde kan foretages med en ubemandet under-
vandsrobot,” fortæller Jørgen Høgberg.

Fordelen ved den fjernstyrede robot er, at tanken 
hverken skal køles ned eller tømmes. Inspektion med 
erhvervsdykker kræver, at tanken køles ned til 36˚C. 

”Men der er meget, robotten ikke kan,” fastslår 
han og uddyber: ”Den kan hverken udføre analyser 
eller småreparationer. Dykkeren udtager jo prøver til 
nærmere analyse og kan f.eks. også måle den nøj-
agtige dybde på en eventuel tæring. Og så skal man 
huske på, at en robot har tunnelsyn – som hvis du 
kigger gennem en køkkenrulle. Det er noget lettere 
for et menneske at få øje på, hvor der foregår noget, 
fordi vores synsfelt trods alt er noget mere åbent og 
perspektiveret.”

Tilbage i Thorsø
På Thorsø Fjernvarmeværk var man noget forundret 
over, at det kunne gå så stærkt med korrosion og 
tæring i akkumuleringstanken. ”Jeg kunne forstå det, 
hvis vi havde ændret på tilført spædevand og sløset 
med både kvalitet og kontrol af vores fjernvarmevand, 
men det har været det samme hele vejen igennem,” 
siger driftslederen og slutter med en opfordring: ”Pas 
på jeres tanke!”
 ■

Når skaderne skal udbedres, tømmes tanken for vand. Her er der 
svejst en stålrundel på det dybe hul fra før.

Inspektionen i Thorsø afslørede også, at det øverste centralrør 
visse steder var tæret så meget, at det havde delt sig i tre og 
gav anledning til “plumrevand”. Store dele af røret blev herefter 
skiftet ud.

Udvikling af gaslastbiler
De lave priser på gas i Sydeuropa har givet lastbilprodu-
centerne incitamenter til at tage fat på udviklingen af større 
gaslastbiler. Det er baggrunden for, at Iveco i juni lancerede 
en ny Stralis, der er specialdesignet til langturstransporter 
med en totalvægt på de maksimale 40 tons. Den leveres 
med tanke til både komprimeret og flydende gas, idet den 
flydende gas giver en rækkevidde på op til 1300 kilometer. 

Johan Ameen fra Scania oplyste, at den svenske last-
bilproducent er på vej med en større gaslastbil med en 13 
liters motor og et sted mellem 400 og 500 heste, og som 
vil kunne trække 56 tons. Denne kan forventes at komme 
inden for de næste 2-3 år.

Ligeledes forlød det ved kon-
ferencen, at Volvo er på vej med 
en euro VI udgave af sin dual-fuel 
lastbil, der kører på en blanding af 
flydende gas og diesel. Som det 
ser ud lige nu ventes denne klar til 
markedet i 2017-2018.

De store gaslastbiler 
 er på vej

De danske biogasanlæg kan godt begynde at kigge på 
deres investeringsplaner og gå i dialog med de vogn-
mænd, der transporterer gyllen for dem. 

Inden for de kommende 2-3 år begynder flere af de store 
lastbilproducenter nemlig at producere lastbiler, der er 
store nok til, at de kan køre med gylle til biogasanlæg-
gene. 

Det fremgik af flere præsentationer ved Skandinaviens 
Biogaskonference i Trollhättan i Sverige den 26. oktober. 

- I blandt andet Italien og Frankrig er gassen væsentligt 
billigere end diesel, og det gælder nu også i Spanien, for-
talte Ken V.G. Martinsen fra Iveco North Europe & Baltics. 

- I Spanien betyder skattelettelser til gas, at brændstof-
omkostningerne falder med 40 procent, når man skifter 
fra diesel til gas. Gaslastbilerne ikke omkostninger til 
partikelfiltre og ad blue, og samtidig har vores gaslastbiler 
sammenfaldende momentkurver, så gaslastbilerne har 
samme performance som dieselbilerne, fortalte Ken V.G. 
Martinsen. 

Iveco lancerede i juni måned en ny Stra-
lis, der er specialdesignet til langturs-
transporter med en totalvægt på de maksimale 
40 tons og med en rækkevidde på hele 1300 kilometer. ■

Tekst og foto:
Kris Vetter, gas2move
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Nyt fra 

vering. Anmeldelse af priser og grundlaget herfor er des-
uden en gyldighedsbetingelse for at opkræve den pågæl-
dende varmepris. Såfremt der opkræves en pris, der ikke er 
anmeldt til Energitilsynet, er den således ugyldig. Virksom-
hedens revisor påser derfor i henhold til revisionsinstruksen, 
om det er de anmeldte priser, der er opkrævet hos varmeaf-
tagerne i forbindelse med revision af priseftervisningen.

Den forestående nye økonomiske regulering på varme-
området har også indgået i overvejelserne om at vælge 
virksomhedernes overholdelse af anmeldelsesreglerne som 
fokusområde. Af hensyn til opgørelsen af virksomhedernes 
initiale omkostningsrammer er det eksempelvis væsentligt 
at have et så dækkende, solidt og retvisende datagrundlag 
som muligt. Desuden kan det have økonomiske konsekven-
ser for den varmevirksomhed, der ikke anmelder eller ikke 
anmelder rettidigt, samt andre virksomheder, når benchmar-
king af varmevirksomheder indføres, hvilket der lægges op 
til i den politiske aftale om effektivisering af fjernvarmesekto-
ren fra april 2016. Det skyldes, at de individuelle effektivise-
ringskrav bliver baseret på virksomhedernes indberetninger 
til benchmarkingen.

Formålet med fokusområdet er derfor som nævnt ind-
ledningsvist at sikre, at anmeldelsespligtige varmevirksom-
heder i højere grad indberetter de lovpligtige anmeldelser til 
Energitilsynet rettidigt, fyldestgørende og korrekt i henhold 
til anmeldelsesreglerne. Fokusområdet består af flere del-
projekter, der er rettet mod forskellige grupper af virksom-
heder.

Det første delprojekt
Det første delprojekt omhandler biogasanlæg, samt indu-
strivirksomheder, der leverer overskudsvarme. Energitilsy-
net vil tage kontakt til de pågældende virksomheder, vejlede 
om reglerne i varmeforsyningsloven og anmeldelsesbe-
kendtgørelsen, samt vejlede om indberetning til Energitilsy-
net i ENAO. De øvrige delprojekter er rettet mod egentlige 
varmevirksomheder, der eksempelvis har anmeldt priser 
med en ikrafttrædelsesdato tilbage i tid eller har anmeldt 
grundlaget for priserne ufuldstændigt. Desuden vil virksom-
heder blive kontrolleret for korrekt overførsel af ubalancer 
og andre saldi, der overføres mellem regnskabsårene. Alle 
virksomheder vil i øvrigt blive kontrolleret for manglende 
anmeldelser af revisorgodkendte priseftervisninger og vil 
blive kontaktet, såfremt priseftervisningen ikke er anmeldt 
til Energitilsynet. Fristerne for anmeldelse af revisorgod-
kendt priseftervisning er henholdsvis d. 15. marts for virk-
somheder med regnskabsår, der udløber mellem 1/6 - 
30/11, og d. 15. september for virksomheder med 
regnskabsår, der udløber mellem 1/12 - 31/5.

ENAO vil løbende blive tilpasset og forbedret med henblik 
på at fremme rettidige, fyldestgørende og korrekte anmel-
delser til Energitilsynet. ■ 

Energitilsynet sætter fokus på over-
holdelse af anmeldelses reglerne 

Energitilsynet har som led i den målrettede kontrol-
strategi på varmeområdet besluttet at fokusere på 
varmevirksomhedernes overholdelse af anmeldel-
sesreglerne. Formålet med dette fokusområde er at 
sikre, at anmeldelsespligtige varmevirksomheder i 
højere grad indberetter de lovpligtige anmeldelser til 
Energitilsynet rettidigt, fyldestgørende og korrekt i 
henhold til anmeldelsesreglerne.

På baggrund af det såkaldte selvevalueringsarbejde på 
varmeområdet i år 2013, vedtog Energitilsynet i foråret år 
2014 en målrettet kontrolstrategi på varmeområdet. Ener-
gitilsynet har siden på baggrund af en konkret vurdering 
udvalgt risikofyldte områder til kontrol. Risikovurderingen 
fokuserer primært på områder, hvor der er risiko for uri-
melige priser for forbrugerne. Det er også baggrunden 
for, at Energitilsynet i år 2016 har igangsat et projekt mål-
rettet overholdelsen af anmeldelsesreglerne. En varme-
virksomhed, der eksempelvis opkræver en pris, der ikke 
er anmeldt til Energitilsynet, har ikke alene overtrådt 
anmeldelsesreglerne, men opkræver ligeledes en ugyldig 
pris.

Fokusområder
I år 2014 blev ikke-tilbageførte overdækninger udvalgt 
som det første fokusområde i henhold til strategien. Dette 
projekt blev i år 2015 efterfulgt af en kontrol af henlæg-
gelser foretaget i strid med reglerne. Energitilsynet har 
offentliggjort analyser på baggrund af data indsamlet i 
forbindelse med disse projekter i Resultater og Udfor-
dringer, der er Energitilsynets årlige publikation af analy-
ser og statistikker. I Kraftvarme NYT nr. 135 (Juni 2015) er 
resultaterne af Energitilsynets kontrol af overdækninger 
beskrevet. Desuden kan der læses mere om henlæggel-
ser i artiklen Overvej at afskaffe henlæggelsesreglerne i 
Kraftvarme NYT nr. 141 (Juni 2016).

Anmeldelsesregler
I år 2016 har Energitilsynet påbegyndt et projekt målrettet 
overholdelsen af anmeldelsesreglerne. Priser, omkost-
ningsfordeling og andre betingelser for levering af varme, 
der er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmel-
ser, samt grundlaget herfor, skal anmeldes til Energitilsy-
net efter reglerne fastsat i anmeldelsesbekendtgørelsen. 
Anmeldelser på varmeområdet skal foretages i Energitil-
synets elektroniske indberetningssystem ENergiAnmel-
delse Online (ENAO). Virksomhedernes anmeldelser 
udgør grundlaget for tilsynet, og det er derfor vigtigt, at 
Energitilsynet som tilsynsmyndighed har det fornødne 
grundlag for tilsynet med priser og vilkår for fjernvarmele-
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Nu kan københavnerne 
 tanke biogas

Høje Taastrup transportcenter kunne den 6. oktober ind-
vie et ny flot biogastank-anlæg i forbindelse med det eksi-
sterende tankanlæg. I samme forbindelse blev der afholdt 
Roadshow om biogas til transport om eftermiddagen.

Allerede ved morgenkaffen kl. 10.30 begyndte interessere-
de at ankomme og snart summede pladsen af vognmænd, 
leverandører, politikere, fagfolk og ikke mindst lastvogns-
chauffører, der med selvsyn havde taget turen for, at se om 
en lastvogn på biogas, nu også kan stå mål med kørsel på 
diesel!

Det omfattende program havde som hovedformål dels 
at indvie det nye biogastankanlæg, samt at promovere 
biogas til transportmæssige formål ved at vise tilgængelig 
teknologi ved udstillinger i teltet samt ved de producenter 
af lastvogne og biler, som er firstmovere på gas til transport.

Borgmester Michael Ziegler orienterede om Høje 
Taastrups store engagement med at gøre især den tunge 
transportsektor grøn.

- Vi har dagligt mange mindre og større lastbiler, der tan-
ker her, så placeringen er optimal. Fra hovedstaden er der 
en livlig trafik på tankanlægget og mange af disse transpor-
tører kan nu med fordel skifte over til biogas som drivmiddel 
til deres lastbiler, fremhævede borgmesteren.

- Biogas er uden tvivl det drivmiddel til den ”tungere” del 
af transportsektoren som har flest afledte fordele, både for 
nedbringelsen af CO2 herunder miljøet, for landbruget som 
kan afsætte gylle til vedvarende energi og for transportø-
rerne som dermed kan profilere sig som socialt ansvarlige 
både i forhold til miljøet og den omgivende befolkning, 
sagde Michael Ziegler.

Han fremhævede ligeledes biogas positive egenskaber 
som drivmiddel i forhold til diesel. Her kunne han pointere, 
at man med biogas ikke har problemet med udskiftning 
af dieselfiltre og partikel udledning, ligesom der i mange 
tilfælde kan være tale om nedsat støj ved anvendelse af 
biogas som drivmiddel.

Tekst og foto:
Kris Vetter

- Nu er min og andre lokalpolitikeres opgave at få påvirket 
landspolitikerne, så vi kan få afgifterne lettet til gavn for det 
samfundsøkonomiske aspekt omkring biogas som drivmid-
del til tung transport, konkluderede borgmesteren.

Knudepunkt for varedistribution i hovedstads-
området
Energiselskabet E.ON driver tankanlægget i partnerskab 
med OK. Biogastankstationen skal gøre varedistributionen i 
hovedstadsområdet CO2-neutral.

Transportcenteret er knudepunkt for gods- og vare-
distribution til Storkøbenhavn og hundredvis af last- og 
varebiler tanker dagligt her, når de skal bringe friske varer 
ud til københavnerne. Ambitionen er klar fra E.ON´s side: 
Flere last- og varebiler skal gå fra diesel til bæredygtig og 
fossilfrit biogas.

Med indvielsen af biogastankstationen er de to partnere 
oppe på hele tre tankanlæg i hovedstadsområdet.

Roadshow skal promovere biogas til transport
Roadshowet med Gas2move som planlægger og arrangør 
er en del af EU-projektet Biogas2020, der er medfinansieret 
af Interreg Øresund-Kattegat og Skagerrak.

Formålet er at udvikle skandinavisk biogasproduktion og 
udbrede anvendelsen af biogas til transportsektoren. 

I 2017 vil endnu flere roadshows blive afviklet rundt i 
Danmark (se mere på www.gas2move.dk).

Ved udstillingen i Høje Taastrup var Iveco Danmark, 
Scania, NærEnergi, Bay Naturgas, Fornovogas, Aarhus 
Universitet, NTU, Addinol Danmark ApS og Gas2move 
repræsenteret. 

Vi er verdensmestre, men ikke på transportområdet!
Flere vognmænd herunder Frode Laursen havde velvilligt 
stillet deres lastvogne til rådighed, så deltagerne med selv-
syn kunne se, at teknologien allerede forefindes og lastbi-
lerne allerede er at finde på de danske landeveje. 

Ligesom det var muligt at få en prøvetur i et biogas-
drevet køretøj.

Danmark har verdens bedste energi og det danske 
energisystem høster hæder i FN’s såkaldte World Energy 
Trilemma Index, der hvert år måler landenes evne til at løse 
den klassiske udfordring at levere billig, sikker og bæredyg-
tig energi. 

Fra en sjetteplads i 2015 er Danmark nu rykket helt i top 
og kan bryste sig af at have ”verdens bedste energisystem”.

Rapporten fremhæver vores brede energiforlig, høje for-
syningssikkerhed og grønne omstilling som årsagerne til, 
Danmark får en førsteplads. 

Til gengæld udfordres Danmark, når transportsektoren 
skal frigøres af fossile brændsler, og når stadigt større 
mængder vindmøllestrøm skal håndteres, hvorfor blandt 
andet biogas til transport bør spille en væsentlig rolle i 
omstillingen fra fossilt brændstof til vedvarende energi. ■

Borgmester i Høje Taastrup Michael Ziegler og COO i E.ON Henrik 
Rasmussen klippede snoren og erklærede biogastankanlægget for 
åbnet.
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EnergySolution A/S
er et uvildigt rådgiv-
ningsfirma, med speciale 
i at finde og formidle 
energibesparelser.

EnergySolution rådgiver 
erhvervsvirksomheder 
i energi- og procesopti-
mering, udvikler online 
ansøgningsløsninger 
(energitilskud) til energi-
selskaber og samarbejder 
med en bred vifte af 
rådgivende ingeniørfir-
maer og energiselskaber, 
omkring formidling af 
energitilskud til energi-
projekter.

 

Hvorfor ikke finde energibesparelser i eget net først? 

På den måde er det jer, som energiselskab, der får besparelsen år efter år 
- ring til salgschef Martin Gordon Andersen på tlf. 27 835 607, for at høre mere.

Som en del af en totalløsning fra EnergySolution A/S finder vi så mange besparelser, 
som vi kan i jeres distribution og net først - og herefter opfylder vi resten af det aftalte 
sparemål. Vi dokumenterer og kvalitetssikrer alle energibesparelser og leverer indberet-
ningsskemaet når året er omme - det hele til en fast pris!

Oveni får I jeres egen indberetningsportal, som vi driver for jer med fuld kundeservice 
overfor forbrugerne. Det hele er med i prisen!

Total pris for dine energibesparelser starter fra 380 kr./MWh ekskl. moms!

Inkluderet i prisen er:
- Besparelser fra eget net, fuldt dokumenteret og indberettet.
- Indkøbte besparelser med 100% kvalitetskontrol af ISO9001-certificeret virksomhed.
- Egen tilskudsportal med fuld kundeservice via telefon samt mail til private og aktører.
- Vi leverer udfyldt indberetningsskema til jer, når året er omme.

Hvordan gør vi?
Hos EnergySolution A/S er vi eksperter i fjernvarmenet og har bl.a. Jens Andersen med 
på vores hold. Jens har tidligere arbejdet for Vattenfall og Grontmij, hvor han netop har 
beskæftiget sig med optimering af fjernvarmenet, med henblik på energibesparelser.
Resten af energibesparelserne kommer fra vores egen rådgiverafdeling, bestående af 
maskinmestre og ingeniører med mange års erfaring samt fra vores store netværk af 
eksterne aktører. Alle sager er fuldt dokumenteret og kvalitetssikret af ISO9001-certifi-
ceret personale.

Decentral Energihandel
Alle handler formidles via Decentral Energihandel ApS.

EnergySolution A/S
Anelystparken 47 D • 8381 Tilst • Tlf. 70 404 101

www.energysolution.dk

For mere info:  

Ring til salgschef Martin 
Gordon Andersen på 
tlf. 27 835 607 eller skriv 
til ma@energysolution.dk.

Energibesparelser i 2017 fra kun 380 kr./MWh

Pris eksempel 2017:

1.000 MWh fra eget net
1.000 MWh leveret fra 
EnergySolution A/S

Total pris inkl. 100 % 
kvalitetssikring og 
dokumentation 380 kr./
MWh ekskl. moms.

http://www.energysolution.dk
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Hos Gartner Grooss 10 km uden for Køge gik man med 
tanker om at tage endnu et skridt mod at vælge mere 
energivenlige alternativer. Som ny opvarmningsform 
endte gartneriet på en varmepumpeløsning, som giver 
en god forrentning af investeringen. Hen over somme-
ren har løsningen desuden givet logi til en solsortefami-
lie – nemlig i det gamle oliefyr.

Gartneriet, som ligger tæt på Vallø Slot har man travlt 
året rundt med blomster både til snit og udplantning bl.a. 
stedmor og georginer, som 
man sælger til kunder på 
grønttorvet i Taastrup. 
Desuden har man samar-
bejde med gartnerier i Hol-
land, hvorfra man sælger 
blomster videre. Det er 
dyrt at holde varme i de 
store drivhuse året rundt, 
og man begyndte derfor at 
overveje, om nye energi-
former kunne give bespa-
relser. Samtidig havde man 
et ønske om at styrke den 
grønne profil. Man under-
søgte i første omgang, om 
solceller var en god idé, 
men valgte at investere i en 
varmepumpe, som skal 
erstatte det gamle oliefyr. I 
forvejen havde man isoleret 
drivhusene med dobbeltfolie og alene her sparet 40 pro-
cent til opvarmning.

Fra sol til varmepumpe
Det var Nina Grooss, som i første omgang undersøgte 
mulighederne for at udskifte de daværende energikilder 
med grønne alternativer. ”I første omgang kiggede vi på 
solceller og havde i den forbindelse besøg af OK’s pro-
jektsalgschef,” fortæller ejer af gartneriet, Bruno Grooss. 
Efter en grundig gennemgang af installationerne var 
rådet at overveje en varmepumpe i stedet for solceller. 
”Skulle man lave en fornuftig investering med en fornuftig 
forrentning af investeringen, og samtidig gøre noget for 
miljøet, var det oplagt at starte med en varmepumpe”, 

Af
Klaus Kjær
Markedschef
OK

OK til stor varmepumpeløsning  
 på gartneri

forklarer Bruno Grooss og fortsætter: ”Så kan vi overveje 
solceller på et senere tidspunkt”. 

Vigtigt med solid leverandør
”Vi har i mange år været oliekunde hos OK og har været 
glade for det. Derfor var det helt naturligt for os at gå den 
vej, da vi fandt ud af, at OK også er en stor spiller på 
solceller og varmepumper til erhverv”, fortæller Bruno 
Grooss. For gartneriet var det altså den grundlæggende 
tilfredshed med eksisterende kundeforhold, som afgjor-
de valget af leverandør, men det var også vigtigt, at det 
netop var en solid virksomhed, der opsatte varmepum-
pen.

”Vi ved, at der er styr på forretningen hos vores leve-
randør, og vi er sikre på at have back- up de næste mange 
år frem”, siger Bruno Grooss. 

En kaskade
Varmepumpeløsningen er blevet en kaskade af fem var-

mepumper, som skal sørge 
for at opvarme 15 store 
drivhuse, som kvadratme-
termæssigt er 7500 kva-
dratmeter. 

Der har været nogle fin-
justeringer, inden varme-
pumperne kørte optimalt, 
men nu kører de som for-
ventet. ”I første omgang 
gav det blandt andet 
nogle udfordringer, da vi 
har centralvarme i tre af 
drivhusene og kalorifere i 
de øvrige”, fortæller Bruno 
Grooss.

Man måtte desuden 
montere en plade under 
varmeblæserne for at sikre 

Fakta om varmepumpen hos  
Gartner Grooss ApS 

• Årlig besparelse: 278.765 kr.
• Gartneriet brugte tidligere 90.000 liter olie om 

året.
• Kunne reducere forbruget til 9.700 (backup) liter 

ved brug af varmepumpe 
• Monteret 1 stk. 200 kW L/V varmepumpe og 17 

stk. kalorifere
• Tilbagebetalingstid 5 år, med en intern forrent-

ning på 19%
• Varmepumpen dækker 87% af varmeforbruget.
• Gartner Grooss har fået ca. 470.000 kr. i tilskud 

fra VE til Proces
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S ænk varmeprisen nu!  Lej  en 1 MW mobil  biokedel
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Kapacitetsudvidelse eller udskiftning af anlæg

Graddøgn 
i Danmark             

Et døgns skyggegraddøgn beregnes som 17ºC. fratrukket døgn-
middeltemperaturen. I tabellen er opgjort skygge grad døgn for 6 
landsdele. Data frem til 2003 er baseret på 6 DMI målestationer.

Data efter 2004 er baseret på modellerede data fra NCAR projek-
tet ”NCEP Reanalysis data”, stillet til rådighed af NOAA-CIRES 
Climate  Diagnostics Center. 

Hele landet er et gennemsnit af værdierne for de 6 lands dele 
samt Bornholm. EMD- normalår bygger på DMI-målinger for 
perioden 1987-1998. 

Kilde: NCEP Reanalysis data, EMD (Energi- og Miljø data) Niels Jer-
nesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46

  Oktober November
 Nordjylland EMD-normal
  2016
 Vestjylland EMD-normal
  2016
 Øst-Midtjylland EMD-normal
  2016
 Sønderjylland EMD-normal
  2016
 Fyn EMD-normal
  2016
 Sjælland EMD-normal
  2016
 HELE LANDET EMD-normal
  2016

279,8
270,7
261,7
252,2
269,8
255,1
241,2
227,8
259,4
241,3
260,6
247,6
258,0
250,4

402,5
383,9
378,2
371,5
396,3
373,8
376,2
353,0
387,6
366,9
389,8
373,6
385,1
370,9

en jævn fordeling af varmen. Varmepumpen er dimensio-
neret til 200C.

Projektet på rette spor
OK har en fast samarbejdspartner, Sørby VVS, på varme-
pumpeprojekter som dette. På den måde sikrer leveran-
døren sig, at den montør, som sætter anlægget op, har 

det optimale kendskab netop til dette. ”Vi er meget til-
fredse med løsningen. Vi har fuld tillid til leverandøren, og 
samarbejdet omkring projektet har været rigtig godt. 
Håndværkerne gjorde et godt stykke arbejde, og for os 
var det vigtigste, at vi havde en fast kontaktperson, vi 
kunne tage fat i, og som kunne holde projektet på rette 
spor,” siger Bruno Grooss. 

Man har stadig oliefyret, da man 
kan få problemer med fuld opvarm-
ning, hvis temperaturen kommer 
under –150C. På et gartneri, hvor 
man producerer blomster året rundt, 
tør man af gode grunde ikke løbe 
risikoen med varmenedbrud. Indtil 
videre har oliefyret dog været midler-
tidig bolig for et hold solsorteunger. 

I dag er det sønnen Jens Grooss, som pri-
mært beskæftiger sig med driften af gartne-
riet sammen med Frank Grooss, som er bror 
til Bruno Grooss. Samtidig er også Brunos 
hustru Nina, deres datter Sanne samt svi-
gersøn ansat på gartneriet. Børnebørn er der 
også kommet til, så arvefølgen er sikret, hvis 
interessen er til stede. Bruno Grooss har på 
grund af sin alder har trukket sig lidt tilbage 
på gartneriet og arbejder derfor kun et par 
gange om ugen. ■

http://www.industrivarme.dk
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Nyt fra branchen 

ment, som aktuel status på enheden, dens tilsluttede 
komponenter, samt sikkerhedsdata og alarmdata.

Udviklet til barske miljøer
IEC61850 er en meget fleksibel protokol, der er udset 
til at erstatte alle andre protokoller i Smart Grid mil-
jøet. Målet er ensartet kommunikation i alle enheder 
på el-nettet. Nexans iGigaSwitches kan som de første 
sikre denne kommunikation, og ved udviklingen er der 
naturligvis taget højde for brugernes krav.

Eksempelvis kan nævnes at den til fulde opfylder 
forsyningsselskabernes krav om, at den skal kunne 
fungere i barske miljøer. Switchene er robuste, kom-
pakte og har samtidig en høj tilgængelighed og ydeev-
ne. iGigaSwitches supporterer interface for Ethernet/
Fast Ethernet/Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), 
og har 16 porte fordelt mellem RJ45 eller Fiber Optik.

De er designet til en variabel indgangsspænding og 
en bred driftstemperatur: S-serien kan operere i tem-
peraturområdet -25°C – til +75°C, mens E-serien kan 
garantere problemløs drift i området -40°C – til +85°C.

Den typiske applikation
En typisk løsning med iGigaSwitch til forsyningssel-
skabets faciliteter inkluderer Smart Grid, styring af 
transformatorstationer, kontrol af vindmøller og rør-
ledninger samt udvidede sikker-hedsfunktioner – 
eksempelvis adgangskontrol og videoovervågning.

Med Nexans Managed iGigabitSwitches kan forsy-
ningsselskaberne nu sikre sig en effektiv og besparen-
de måde at styre (fuldautomatisk) eller fjernkontrollere 
samtlige faciliteter på deres net.

Morgendagens styring og kontrol af det intelligente el-net, hvor 
Nexans nyudviklede iGigaSwitch spiller en afgørende rolle. Se 
fordelene her.

 
 ■

Nexans skaber intelligent forbindel-
se til og fra forsyningsselskaber

Unik produktnyhed til forsyningsselskaber – 
med KEMA-Certificering 
Med IEC61850 er der skabt en fælles protokol for 
universalt data sprog for Smart Grids – men pro-
dukterne til at bruge det har indtil nu været savnet. 
Men nu er de her: Nexans kan som den første præ-
sentere en række nyudviklede industri switches – 
udstyret med en universel IEC61850 enhed, der 
sikrer direkte forbindelse mellem alle netværksen-
heder i en Smart Grid installation.

Testet og certificeret
Nexans, der er en global aktør på energi- og kom-
munikationsmarkedet, har med succes fået testet 
og certificeret de nye 16 ports iGigaSwitches. 
KEMA har stået for certificeringen  med afsæt i 
IEC61850 og dermed har iGigaSwitch fået det blå 
stempel. KEMA testen bekræfter, at 16 port iGi-
gaswith er kompatibel med alle net-værksenheder 
og forsyningsselskabers kompo-nenter – selv fra 
forskellige udbydere, og er derfor perfekt til indu-
strielt brug i et forsynings Grid Netværk. KEMA er et 
internationalt anerkendt certificerings- og energi-
rådgivnings firma med hjemsted i Holland. 

Bruges forskellige steder på el-nettet
Den nye Nexans 16 port industrielle iGigaSwitch er 
den første i verden, der har modtaget certificeringen 
– med afsæt i de krav og funktionaliteter, der er 
beskrevet i IEC61850. Switchen er fundet fuld kom-
patibel med IEC61850. Protokollen giver mulighed 
for at beskrive og kommunikere direkte med forskel-
lige elektroniske enheder i et forsyningsselskabs 
netværk. Det kan være brydere, beskyttelses-enhe-
der og alarmer på forskellige steder på nettet – lige 
fra den mindre kiosk helt ude ved brugerne over 
transformatorstationer og helt ind til det store pri-
mære produktions- og distributionssted

Slip for besværlig oversættelsesprocedurer
Uanset switchens placering, så foregår processen 
uden de normale og forskellige oversættelses-
værktøjer. Oversættelse fra de forskellige enheder 
er en integreret del af switchens funktion og sker 
helt automatisk. Der er derfor ingen risiko for fejl i 
”oversættelse”, og alle parametre og funktioner i 
netværksenheder er tilgængelige via et enkelt inter-
face. Samme interface tilbyder en lang række af 
hjælpsomme informationer for Power Grid Manage-
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effektiv varmeproduktion 
og lavere varmepris
Vi ved, at den grønneste energi er den, du ikke bruger. Lad os hjælpe med at effektivisere både  
jeres varmeforsyning og jeres gaskøb.

Vi kan nemlig hjælpe med andet end en konkurrencedygtig gaskontrakt.

Lad os drøfte de andre mulig heder vi har, for at skabe værdi med energi til gavn for varme forbrugerne.

Vidste du at Nature Energy går aktivt ind i den grønne omstilling?  
Fra vores biogas anlæg sender vi opgraderet klimavenlig biogas ud i gasnettet. 

Og mere er på vej.

Nature Energy er din strategiske 
samarbejdspartner, når det handler om

■  Samlet planlagt produktion
Under etablering
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Eldrevne varmepumper har længe været kendte og 
anvendte mange steder. Varmepumperne har høj effek-
tivitet og kan indpasse vindmøllestrøm i varmesektoren 
og dermed hjælpe den grønne omstilling. Varmepum-
perne er dog dyre i drift pga. PSO og høje elafgifter. 
Ligeledes er det et samfundsmæssigt problem, at var-
mepumperne skal kunne køre – også, når vindmøllerne 
står stille. 

Gasmotordrevne luft til vand varmepumper, som også 
kan drives af el, giver fjernvarmebranchen både mulighed 
for billigere varmeproduktion og indfasning af VE, uden 
at gå på kompromis med driftsomkostninger. 
Varmepumperne kan være ”luft til vand” varmepumper. 
De køler således udeluft og kan opstilles alle steder, da 
de ikke har brug for andre eksterne varmekilder.

Det er fremtidssikrede varmepumpeløsninger, hvor drif-
ten kan optimeres efter de givne rammevilkår og mar-
kedspriser. To motorer, hhv. el- og gasmotor, giver mulig-
hed for altid at vælge den energikilde, der kan producere 
den billigste varme.

COP
”Coefficient Of Performance” fortæller om forholdet mel-
lem varmeproduktion og energiforbrug, altså effektivite-

Af
Jørn Windahl
Adm. direktør
Solid energy a/s

Gasmotordrevet  
 varmepumpe

ten/virkningsgraden. Effektiviteten af en varmepumpe er 
meget afhængig af, hvor meget en temperatur skal løftes. 

Det vil sige, at både varmekildens tem-
peratur og varmepumpens afleverings-
temperatur har indflydelse på en COP. 
Hvis ikke der tages højde for dette, kan 
virkningsgrader ikke sammenlignes.

Effektiviteten angives normalt ved 
levering af 70ºC vand, men med denne 
løsning kan producere varmere vand, hvis 
ønsket. Effektiviteten falder dog, såfremt 
varmere vand ønskes. Varmepumperne 
anvender udeluft som varmekilde, som 
angives til 7ºC, da det er det årlige 
vægtede gennemsnit for udetemperatur 
i Danmark, som lægges til grund. 
Varmepumpen kan også producere var-
me når det er meget koldt, men effekt og 
effektivitet falder lidt.

Gas eller el - et eksempel på optimering af drifts-
økonomi
Systemeffektivitet angiver hele systemets energieffektivi-
tet, dvs. det er inklusiv alt energiforbrug. Selv om varme-
pumpen er den samme, gælder det, at når der anvendes 
gas som drivmiddel, falder systemeffekten, mens varme-
pumpens effekt forbliver den samme. 

I eksemplet ovenfor er varmepumpens COP = 4. 
Systemeffekten altså er 400, når elmotoren anvendes 

Gasmotordrevet varmepumpe 
Af Jørn Windahl, adm. direktør, Solid energy a/s 
 
Eldrevne varmepumper har længe været kendte og anvendte mange steder. 
Varmepumperne har høj effektivitet og kan indpasse vindmøllestrøm i varmesektoren 
og dermed hjælpe den grønne omstilling. Varmepumperne er dog dyre i drift pga. PSO 
og høje elafgifter. Ligeledes er det et samfundsmæssigt problem, at varmepumperne 
skal kunne køre – også, når vindmøllerne står stille.  
 
Gasmotordrevne luft til vand varmepumper, som også kan drives af el, giver 
fjernvarmebranchen både mulighed for billigere varmeproduktion og indfasning af VE, uden 
at gå på kompromis med driftsomkostninger.  
Varmepumperne kan være ”luft til vand” varmepumper. De køler således udeluft og kan 
opstilles alle steder, da de ikke har brug for andre eksterne varmekilder. 
 
Figur 1 indsættes….. 
 
Det er fremtidssikrede varmepumpeløsninger, hvor driften kan optimeres efter de givne 
rammevilkår og markedspriser. To motorer, hhv. el- og gasmotor, giver mulighed for altid at 
vælge den energikilde, der kan producere den billigste varme. 
 
COP 
”Coefficient Of Performance” fortæller om forholdet mellem varmeproduktion og 
energiforbrug, altså effektiviteten/virkningsgraden. Effektiviteten af en varmepumpe er meget 
afhængig af, hvor meget en temperatur skal løftes. Det vil sige, at både varmekildens 
temperatur og varmepumpens afleveringstemperatur har indflydelse på en COP. Hvis ikke 
der tages højde for dette, kan virkningsgrader ikke sammenlignes. 
Effektiviteten angives normalt ved levering af 70ºC vand, men med denne løsning kan 
producere varmere vand, hvis ønsket. Effektiviteten falder dog, såfremt varmere vand ønskes. 
Varmepumperne anvender udeluft som varmekilde, som angives til 7ºC, da det er det årlige 
vægtede gennemsnit for udetemperatur i Danmark, som lægges til grund. 
Varmepumpen kan også producere varme når det er meget koldt, men effekt og effektivitet 
falder lidt. 
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Gas eller el - et eksempel på optimering af driftsøkonomi 
Systemeffektivitet angiver hele systemets energieffektivitet, dvs. det er inklusiv alt 
energiforbrug. Selv om varmepumpen er den samme, gælder det, at når der anvendes gas 
som drivmiddel, falder systemeffekten, mens varmepumpens effekt forbliver den samme.  
 
Figur 3 indsættes….. 
 
I eksemplet ovenfor er varmepumpens COP = 4. Systemeffekten altså er 400, når elmotoren 
anvendes og 250 når gasmotoren anvendes. Forskellen skyldes, at gasmotorens akseleffekt 
(på 50% i eksemplet) trækker systemeffekten ned.  
Optimering af driftsøkonomi er afhængig af energipriserne. I Danmark koster én MWhel ca. 
900 kr. (ekskl. PSO) og én MWhgas ca. 400 kr., leveret ved et varmeværk. 
 
Produktionsprisen for varme bliver ifølge eksemplet således: 
EL  (900 kr./MWh delt med 4,0) = 225 kr./MWh varme 
GAS  (400 kr./MWh delt med 2,5) = 160 kr./MWh varme 
 
PSO 
I ovenstående regnestykke er PSO endda udtaget af energipriserne. Ved nuværende 
gaspriser skal elprisen være meget negativ for at kunne konkurrere med anvendelse af gas. 
Når PSO er udfaset kan der være tidspunkter, hvor el-drift vil være det mest rentable.  
Varmepumpeløsningerne forrentes typisk på mellem 5-10 år afhængig af størrelse, af allerede 
installeret solvarme eller lignende. Levetiden er dog mindst 20 år, dvs. fleksibiliteten ved at 
kunne skifte mellem el og gas kan blive en rigtig god forsikring mod høje varmepriser.  
 
Produktprogram 
Solid Energys standard produktprogram for luft til vand varmepumper fås fra ca. 0,4 MW til 
6,4 MWvarmeeffekt, målt ved 70ºC ved afleveringstemperatur. Ønskes mere effekt, kan 
varmepumperne opstilles parallelt.  
Udetemperaturens årlige gennemsnit i Danmark er 7ºC, og der tages derfor udgangspunkt 
heri. Data måles som systemeffekter, altså inklusiv al energi til luftkølere, afisning etc.  
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Som det ses af tabellen, er varmeydelsen for en AW501-P22 ca. 2,1 MW, når der anvendes 
gas til drift. Ved drift på el falder ydelsen til ca. 1,6 MW, hvilket skyldes at motorvarmen mangler 
i varmeproduktionen. Samme varmepumpeløsning har en virkningsgrad på 213%, mens 
virkningsgraden er 346% ved anvendelse af el. Forskellen skyldes, at der er tale om 
systemeffekter. Varmepumpen er den samme.  
 
Frontløbere 
Både Ringkøbing Fjernvarme og Tønder Fjernvarme har besluttet at anvende 
gasmotordrevne varmepumpeløsninger. Begge fjernvarmeværker vil få mulighed for drift på 
el. Begge varmepumpeløsninger kan være i drift i løbet af andet kvartal 2017 og leveres af 
Solid Energy.  
Solid Energy er en del af Solid-Group, som ligeledes består af Solid Wind Power og Solid 
Production. Der er i Solid Energy anvendt mange ressourcer på udvikling af en optimal 
varmepumpeløsning, der kan drives af både gas og el. De udviklede varmepumpeløsninger 
er standardmodeller, men effekt og effektivitet vil variere efter energikilde og 
afleveringstemperatur.  
Varmepumperne kan anvende alle energikilder; udeluft, spildevand, grundvand, sø- eller 
havvand etc. Udeluft er måske den ringeste varmekilde, men den er tilgængelig alle steder.  
Kombinationen af høj effektivitet og mulighed for drift på gas, giver dog konkurrencedygtige 
varmepriser. En gasmotordrevet varmepumpe fra Solid Energy producerer varme til under 
200 kr./MWh ved en gaspris på 1.5 kr./m³. 
Solid Energy garanterer både effekt og effektivitet, når varmepumpens  
varmekilde og ønsket afleveringstemperatur er kendte.  
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og 250 når gasmotoren anvendes. Forskellen skyldes, at 
gasmotorens akseleffekt (på 50% i eksemplet) trækker 
systemeffekten ned. 

Optimering af driftsøkonomi er afhængig af energipri-
serne. I Danmark koster én MWhel ca. 900 kr. (ekskl. PSO) 
og én MWhgas ca. 400 kr., leveret ved et varmeværk.

Produktionsprisen for varme bliver ifølge 
eksemplet således:
EL  (900 kr./MWh delt med 4,0) = 225 kr./MWhvarme

GAS  (400 kr./MWh delt med 2,5) = 160 kr./MWhvarme

PSO
I ovenstående regnestykke er PSO endda udtaget af 
energipriserne. Ved nuværende gaspriser skal elprisen 
være meget negativ for at kunne konkurrere med anven-
delse af gas. Når PSO er udfaset kan der være tidspunk-
ter, hvor el-drift vil være det mest rentable. 

Varmepumpeløsningerne forrentes typisk på mellem 
5-10 år afhængig af størrelse, af allerede installeret sol-
varme eller lignende. Levetiden er dog mindst 20 år, dvs. 
fleksibiliteten ved at kunne skifte mellem el og gas kan 
blive en rigtig god forsikring mod høje varmepriser. 

Produktprogram
Solid Energys standard produktprogram for luft til vand 
varmepumper fås fra ca. 0,4 MW til 6,4 MWvarmeeffekt, målt 
ved 70ºC ved afleveringstemperatur. Ønskes mere effekt, 
kan varmepumperne opstilles parallelt.
 

Udetemperaturens årli-
ge gennemsnit i Danmark 
er 7ºC, og der tages derfor 
udgangspunkt heri. Data 
måles som systemeffek-
ter, altså inklusiv al energi 
til luftkølere, afisning etc. 

Som det ses af tabel 
1, er varmeydelsen for en 
AW501-P22 ca. 2,1 MW, 
når der anvendes gas til 
drift. Ved drift på el falder 
ydelsen til ca. 1,6 MW, 
hvilket skyldes at motor-
varmen mangler i varme-

produktionen. Samme varmepumpeløsning har en virk-
ningsgrad på 213%, mens virkningsgraden er 346% ved 
anvendelse af el. Forskellen skyldes, at der er tale om 
systemeffekter. Varmepumpen er den samme. 

Frontløbere
Både Ringkøbing Fjernvarme og Tønder Fjernvarme har 
besluttet at anvende gasmotordrevne varmepumpeløs-
ninger. Begge fjernvarmeværker vil få mulighed for drift 
på el. Begge varmepumpeløsninger kan være i drift i 
løbet af andet kvartal 2017 og leveres af Solid Energy. 

Solid Energy er en del af Solid-Group, som ligeledes 
består af Solid Wind Power og Solid Production. Der er 
i Solid Energy anvendt mange ressourcer på udvikling af 
en optimal varmepumpeløsning, der kan drives af både 
gas og el. De udviklede varmepumpeløsninger er stan-
dardmodeller, men effekt og effektivitet vil variere efter 
energikilde og afleveringstemperatur. 

Varmepumperne kan anvende alle energikilder; udeluft, 
spildevand, grundvand, sø- eller havvand etc. Udeluft er 
måske den ringeste varmekilde, men den er tilgængelig 
alle steder. 

Kombinationen af høj effektivitet og mulighed for drift 
på gas, giver dog konkurrencedygtige varmepriser. En 
gasmotordrevet varmepumpe fra Solid Energy produce-
rer varme til under 200 kr./MWh ved en gaspris på 1.5 
kr./m³.

Solid Energy garanterer både effekt og effektivitet, når 
varmepumpens varmekilde og ønsket afleveringstempe-
ratur er kendte.

 

Som det ses af tabellen, er varmeydelsen for en AW501-P22 ca. 2,1 MW, når der anvendes 
gas til drift. Ved drift på el falder ydelsen til ca. 1,6 MW, hvilket skyldes at motorvarmen mangler 
i varmeproduktionen. Samme varmepumpeløsning har en virkningsgrad på 213%, mens 
virkningsgraden er 346% ved anvendelse af el. Forskellen skyldes, at der er tale om 
systemeffekter. Varmepumpen er den samme.  
 
Frontløbere 
Både Ringkøbing Fjernvarme og Tønder Fjernvarme har besluttet at anvende 
gasmotordrevne varmepumpeløsninger. Begge fjernvarmeværker vil få mulighed for drift på 
el. Begge varmepumpeløsninger kan være i drift i løbet af andet kvartal 2017 og leveres af 
Solid Energy.  
Solid Energy er en del af Solid-Group, som ligeledes består af Solid Wind Power og Solid 
Production. Der er i Solid Energy anvendt mange ressourcer på udvikling af en optimal 
varmepumpeløsning, der kan drives af både gas og el. De udviklede varmepumpeløsninger 
er standardmodeller, men effekt og effektivitet vil variere efter energikilde og 
afleveringstemperatur.  
Varmepumperne kan anvende alle energikilder; udeluft, spildevand, grundvand, sø- eller 
havvand etc. Udeluft er måske den ringeste varmekilde, men den er tilgængelig alle steder.  
Kombinationen af høj effektivitet og mulighed for drift på gas, giver dog konkurrencedygtige 
varmepriser. En gasmotordrevet varmepumpe fra Solid Energy producerer varme til under 
200 kr./MWh ved en gaspris på 1.5 kr./m³. 
Solid Energy garanterer både effekt og effektivitet, når varmepumpens  
varmekilde og ønsket afleveringstemperatur er kendte.  
 
 

Tabel 1. ■
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HMN Naturgas - Danmarks største naturgasselskab.
www.hmnnaturgas.dk

Gas 
gør kraftvarmen smart og grøn

D
issingG

rafisk.dk

I HMN Naturgas arbejder vi målrettet på at gøre 
gassen grønnere og smart, så vi kan forsyne frem-
tidens CO2-neutrale kraftvarmeværker med ren 
energi.

Der kommer for alvor gang i biogassen – det tror 
vi på. Og vi er klar til at sætte vores ekspertise og 
kræfter ind på at få den sendt ud til jer og for-
brugerne via naturgasnettet.

Andre VE-gasser vil modnes og finde samme vej – 
vi er med til at udvikle produktionen af  kunstig me-
tan fremstillet af overskydende vindmøllestrøm.

Decentral kraftvarme er den mest effektive måde 
at producere energi på, når vinden ikke blæser. 

Gas er det mest effektive og fleksible brændsel til 
kraftvarme.

Gassen ligger på lager, så den er klar, når elprisen 
er gunstig.

Hold fast i kraftvarmen, og hold fast i gassen – det 
er der fremtid i.
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