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Medlemmerne i Foreningen Dansk Kraftvarme
er i fuld gang med omstillingen til vedvarende og grøn energi
også gartneri-sektoren, som typisk er energikrævende satser nu
på nye energiformer... læs spændende artikel inde i bladet
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EU og Folketingsvalg med
klima på dagsordenen fordrer en
stærk slagkraftig forening

Gengivelse af artikler eller uddrag af artikler er
tilladt med tydelig kildeangivelse. Indholdet i artikler i bladet er ikke nødvendigvis
sammenfaldende med Foreningen Danske
Kraftvarmeværkers synspunkter, men står for
forfatternes egne synspunkter.
Redaktionelle artikler uden forfatterangivelse
er udarbejdet af sekretariatet.
Forsidebilledet:
På et stort gartneri, som Gartneriet Alfred
Pedersen & Søn, er der mange udfordringer,
så den teknologiske udvikling omkring nye
muligheder for især vedvarende energi følges
nøje... - læs hele artiklen side 8-10,
Bestyrelsen:

BESTYRELSEN HAR ORDET

Klima, EU og Folketingsvalg

Det netop afholdte valg til EuropaParlamentet viser, at de menneskeskabte klimaudfordringer står meget
højt på vælgernes dagsorden og dette,
sammenholdt med FNs verdensmål, vil
vi netop sætte fokus på ved vores årligt
tilbagevendende Energipolitiske Åbningsdebat den 2. og 3. oktober 2019.
På konferencen vil der blive mulighed
for at høre kompetente erhvervsledere
og politikeres holdninger til hvordan,
Danmark kan være med til at sætte
dagsordenen i en international kontekst
inden for bæredygtig energiudnyttelse,
industri og innovation, infrastruktur og
ikke mindst hvordan gode eksempler,
med bæredygtige løsninger fra danske
lokalsamfund og byer kan danne inspiration til efterfølgelse i det øvrige Europa.
Folketingsvalget den 5. juni afventer vi
med spænding.
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Tage Meltofte
Skive Fjernvarme
Marius Jensens Vej 3
7800 Skive
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Steen Juul
Thomsen
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Når mandaterne er talt op og ministrene
udpeget, håber vi, at vi igen i år kan få
relevante politikere og ministre til at komme med spændende politiske indlæg
med en efterfølgende god og konstruktiv
debat om, hvordan de kommende års
udfordringer gribes an.

Lille men slagkraftig forening

Bestyrelsen for Foreningen Danske
Kraftvarmeværker afholdt den 1. maj et
strategiseminar, hvor fokus var, hvordan
vi nu og i fremtiden fortsat kan levere
en unik værdi til vores brede medlemsskare inden for industrien, gartnerier, de
mindre kraftvarmeværker, større fjernvarmeselskaber og de el-producerende
biogasanlæg.
Foreningen Danske Kraftvarmeværker
ses af mange som en lille brancheorganisation med stor indflydelse.
Foreningen optræder ofte som formidler
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Ellegaard Larsen
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Alle medlemmer, annoncører, abonnenter og bladets
øvrige læsere ønskes en rigtig god sommer.
Sekretariatet holder lukket i ugerne 28 og 29.
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af kontakt mellem forskellige organisationer, virksomheder og politikere,
og er med til at igangsætte nye initiativer som f.eks. Dansk Kraftvarme
Kapacitet. Det er vigtigt at huske, når
man skal lægge langsigtede planer, at
man samtidig skal forholde sig til
Foreningens overordnede formål om
at varetage medlemmernes interesser.
På strategiseminaret gennemførte
bestyrelsen en såkaldt SWOT-analyse. En analyse hvor vi kritisk ser
på styrker, svagheder, muligheder
og trusler. Analysen gav det enkelte
bestyrelsesmedlem mulighed for at
se kritisk på Foreningen og finde de
særlige punkter, der skal fokuseres
på i fremtiden.
Efterfølgende blev det drøftet,
hvordan udfordringerne kunne løses
og ikke mindst hvordan de mange
muligheder for Foreningen kunne
iværksættes. Debatten berørte også
mange af de punkter, som blev rejst
på Foreningens generalforsamling på
Sabro Kro.
Der er i bestyrelsen ingen tvivl om, at
Foreningen har sin fortsatte berettigelse. Økonomien kan blive udfordret
på den lange bane, men der er nu
ideer til udviklingsområder, der kan
være med til at løfte Foreningen ind i
en ny fase.
Ligeledes er det bestyrelsens opfattelse, at Foreningen Danske Kraftvarmeværker favner alle medlemmer
og fortsat bør have en faglig bredde,
således interesser inden for de forskellige medlemskategorier kan formidles og varetages over for relevante
myndigheder og politikere.

Nedsættelse
af afgiften på elektricitet
anvendt til rumvarme
Regeringen har af flere omgange sænket afgiften
på elektricitet der anvendes til rumvarme
Historisk tilbageblik

Siden midten af 90´erne har det været
politikernes opfattelse, at man ikke
skal bruge elektricitet til rumopvarmning og opvarmning af vand.
Afgiftssatsen pr. MWh elektricitet har
derfor været ca. tre gange højere end
afgiftssatsen for brændsler.
Årsagen, til at satsen for elafgift er
ca. tre gange højere end satsen for
brændsler, skyldes, at el-virkningsgraden ved udelukkende el-produktion udgjorde ca. 30-40% , da man
fastsatte satserne.
De seneste år er der kommet meget mere elektricitet produceret på
vedvarende energi, ofte mere end der
kan bruges.
Denne merproduktion af el, skal
naturligvis anvendes, hvorfor politikerne har valgt at nedsætte afgiften på
elektricitet, der anvendes til rumopvarmning og opvarmning af vand.

Også ønsket om nedbringelse af CO2
spiller naturligvis ind i afgiftsnedsættelsen.

Faktiske forhold

Den første afgiftsnedsættelse på elektricitet til rumvarme og opvarmning af
varmt vand blev foretaget i 2012, hvor
afgiften blev nedsat med 11,8 øre pr.
kWh.
I 2013 blev afgiften nedsat med 41,4
øre pr. kWh.
Fra 2019 blev afgiftssatsen for elektricitet til rumvarme og opvarmning af
varmt vand nedsat med 62,5 øre pr.
kWh.
Så afgiftssatsen for elektricitet til
rumvarme og varmt vand i dag er
25,9 øre.
Ligeledes vil afgiftssatsen for elektricitet til rumvarme og opvarmning af
vand blive nedsat de kommende to
år.
KRAFT VARME

NY T

JUNI

2019

3

Satsen bliver ca. 21 øre i 2020 og ca. 15,8 øre i 2021.
Fremover vil satsen blive reguleret med udviklingen i nettoprisindekset.

Elpatronordningen

Virksomheder, der har kraftvarmeværk, og som er omfattet
af elpatronordningen, kan få godtgjort den energiafgift, der
overstiger satsen for maksimal afgift efter elpatronordningen
(gælder også spidslastkedler, der anvender fossile brændsler).
Afgiften på varme, der er produceret i el-kedler er i 2019 på
219 kr. pr. MWh og vil i 2020 sandsynligvis være på 221 kr.
pr. MWh.
I 2021 vil satsen sandsynligvis være ca. 224 kr. pr. MWh.
Værker, der anvender elpatronordningen til at få godtgjort
elafgift, skal være opmærksom på, at det fra 2020 afgiftsmæssigt vil være mest hensigtsmæssigt, at anvende den
normale elvarmesats frem for at anvende elpatronsatsen.
Værkerne skal dog være opmærksomme på, at man skal
betale PSO tarif, hvis værket anvender den normale elvarmesats.
Det skal værket ikke, når værket anvender elpatronordningen.
Hvis man anvender elvarmesatsen i stedet for elpatronordningen, på elektricitet anvendt i elkedler, skal værket ikke
afgive en revisorerklæring til Energistyrelsen.
Det skal værket, hvis man anvender elpatronordningen.

SATSER FOR ELAFGIFTER 2019
Elafgift på almindeligt elforbrug - 88,4 øre pr. kWh*
Elafgift på elektricitet anvendt til rumopvarmning – 25,9
øre pr. kWh*
(rumopvarmning er: el-radiatorer, varmepumper,
el-vandvarmere, varmeblæsere mv.)
*Kilde – elafgiftsloven

FREMTIDIGE SATSER FOR EL,
ANVENDT SOM RUMVARME
2020 – 21,0 øre pr. kWh*
2021 – 15,8 øre pr. kWh*
2022 – 16,0 øre pr. kWh*
* afhænger dog af udvikling i nettoprisindekset

PSO SATS
2. kvartal 2019 er 21 kr. pr. MWh
Forventning fra Energistyrelsen:
47 kr. pr. MWh i 2020*
12 kr. pr. MWh i 2021*
*Kilde – Basisfremskrivning 2018

Én stærk
biogasvirksomhed
Danmark har unikke kompetencer i den cirkulære økonomi, og produktion
af biogas er cirkulær økonomi, når det er bedst.
Vi har samlet Danmarks stærkeste kompetencer indenfor biogas i én
virksomhed. Ved at indlemme Xergis stærke kompetencer i Nature Energy,
har vi nu skabt en stærk dansk biogasvirksomhed i international klasse, som
kan være med til at realisere vækstpotentialet i den cirkulære økonomi i
både Danmark og uden for landets grænser.

Hvad der er mest optimalt for dit værk afhænger derfor af
den konkrete situation og en individule vurdering. Husk at
virksomheder, der leverer varme til det kollektive net eller
tilsvarende net, kan også blive omfattet af elpatronordningen.

PSO-fakta
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

PSO-betalingen bliver reduceret kraftigt for helt at bortfalde i 2022.
Energistyrelsen forventer, at PSO satsen for 2020 bliver 47
kr. pr. MWh og i 2021 12 kr. pr. MWh.
Energistyrelsen har dog overvurderet PSO-satsen for de
første to kvartaler af 2019.
Det er derfor sandsynligt, at ovenstående PSO satser bliver
noget anderledes fremadrettet. Udsvinget i PSO-satsen
skyldes især ændringer og den svingende markedspris på
elektricitet.

Satsen for almindeligt elforbrug

Afgiftssatsen for elforbrug, der ikke anvendes til rumopvarmning og opvarmning af varmt vand, er i 2019 88,4 øre
pr. kWh.
Denne sats nedsættes også over de næste år, så den fra
2025 er ca. 80 øre pr. kWh
(76 øre pr. kWh – 2015-niveau).
Herefter reguleres satsen ud fra nettoprisindekset – med
mindre der kommer nye politiske beslutninger.

 Ivan Ibsen
Afgiftsrådgiver
Decentral Energihandel ApS
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Overskudsvarme bør ikke pålægges afgift
Klimarådet mener ikke
de store mængder varme som de kommende
datacentre vil producere
skal pålægges afgift
Datacentrene udfordrer den
grønne omstilling

IT-giganter som Facebook, Apple og
Google har alle planer om at opføre
store datacentre i Danmark, og
anlægsarbejdet er i gang flere steder.
Datacentrene får et massivt elforbrug,
som kræver betydelige investeringer
i vindmøller og solceller, hvis det skal
dækkes af grøn strøm. I en ny analyse ser Klimarådet nærmere på, hvad
de kommende datacentre vil koste
samfundet, hvis vi vil opretholde vores
ambitioner for den grønne omsstilling.
Datacentre bruger el til drift af deres
IT-udstyr og køling af deres servere.
Bare ét stort datacenter har et elforbrug på op imod 4 procent af det
samlede danske elforbrug, og om 10
år forventes datacentre at have øget
Danmarks elforbrug med hele 17
procent Det er afgørende for klimaet,
at dette store elforbrug så vidt muligt
forsynes fra vedvarende energikilder,
så efterspørgslen efter lagring og processering af data ikke belaster klimaet
unødigt. Skal datacentrene forsynes
med grøn strøm vil det i 2030 koste
samfundet 400 mio. kr. om året. Dette
beløb skal holdes op imod de fordele
i form af f.eks. jobs og viden, som
datacentrene potentielt kan bibringe
Danmark.
- Datacentrene udgør en massiv udfordring for det danske energisystem
og for vores grønne omstilling. Hvis vi
ikke er påpasselige, risikerer vi, at
datacentrenes strøm kommer fra kulkraftværker herhjemme eller i udlandet. Derfor har Klimarådet fokus på
dette område. Klimarådets analyse
viser, at som udviklingen tegner nu, vil
datacentrene belaste samfundet med
en årlig udgift, der i 2030 når i omegnen af 400 mio. kr., udtaler Peter
Møllgaard, formand for Klimarådet.

Flere datacentre kræver mere
vedvarende energi

Et enigt Folketing vedtog med energiaftalen fra sommeren 2018, at 55 procent af Danmarks energiforbrug skal
komme fra vedvarende energikilder.
Dette mål indebærer, at når datacentrene øger det samlede energiforbrug herhjemme, skal vi også øge
produktionen af vedvarende energi.
Og for at gøre dette, viser Klimarådets
analyse, at det især kræver udbygning med mere havvind. I det mest
sandsynlige fremtidsscenarie vurderer
rådet, at de kommende datacentre
isoleret set kræver opførelse af to
havvindmølleparker.
Datacentrene betaler elpris, tariffer og
elafgift for den strøm, de bruger, og
lægges disse elementer sammen, er
der ifølge Klimarådets analyse stadig
en ubetalt regning hvert år, som i
2030 når op på ca. 400 mio. kr.
Denne regning skal betales af det
øvrige samfund og illustrerer, at havvind stadig i 2030 har brug for statslig
støtte i tillæg til den elpris, investorerne kan opnå på markedet. Støtten
betales fra 2022 af statskassen, når
PSO-afgiften ikke længere optræder
på elregningen.
Datacentrene bør opfordres til at
bidrage til den grønne omstilling
Facebook, Apple og Google har alle
fremlagt planer til at sikre, at deres
datacentre forsynes med grøn strøm.
Det er glædeligt, at selskaberne på
den måde tager deres klimaansvar på
sig. Planerne er dog i mange tilfælde
stadig uspecifikke, og skal selskabernes frivillige initiativ for alvor hjælpe
omstillingen her til lands, peger
Klimarådet på, at datacentrene bør
engagere sig i danske projekter for
vedvarende energi, som ikke søger
om offentlig støtte. På den måde fås
enten mere vedvarende energi for de
samme penge eller den samme vedvarende energi for færre penge.
Når datacentrene udtrykker ambitioner om at bidrage til den grønne
omstilling, er det vigtigt, at regeringen holder dem fast på deres løfter.
Klimarådet er af den opfattelse, at
man fra politisk side kan hjælpe det
frivillige initiativ på vej ved at melde
klart og officielt ud, hvad Danmark har

Invitation

af forventninger til både datacentre og
andre store, elforbrugende virksomheder.

Overskudsvarme fra
datacentre bør ikke pålægges
afgift

Et vigtigt aspekt ved datacentrene
er overskudsvarme. Datacentrene
producerer store mængder varme,
som kan udnyttes i fjernvarmenettet i
stedet for at gå til spilde.
- Overskudsvarme fra datacentre
udgør en perspektivrig og klimavenlig
energikilde til fjernvarmen. Det er dog
ikke en gratis energikilde. Der skal
foretages betydelige investeringer, før
datacentrenes overskudsvarme kan
varme lokalområdets huse op, og det
vil være lokale forhold, der afgør, om
det kan betale sig at udnytte overskudsvarmen. Derfor skal vi passe
på med at stille håndfaste krav om, at
overskudvarmen absolut skal udnyttes, udtaler Poul Erik Morthorst,
professor på DTU og medlem af
Klimarådet.
Det er afgørende, at overskudsvarmen stilles lige med andre klimavenlige energikilder som fx biomasse og
solvarme. De betaler ikke afgift, og
det samme bør gælde for overskudsvarme. Folketinget er netop enedes
om en aftale på området, så overskudsvarmeprojekter kan få reduceret
afgiften fra 25 til 10 kr. pr. GJ, hvis
de kan dokumentere, at den proces,
der producerer overskudsvarmen, er
tilstrækkelig energieffektiv. Klimarådet
anbefaler i den forbindelse, at den
reducerede sats i stedet sættes til 0
kr. pr. GJ.
Analysen Store datacentre i Danmark
- Samfundsøkonomiske konsekvenser og krav til øget udbygning med
vedvarende energi frem mod 2030
kan downloades på klimaraadet.dk.
På klimaraadet.dk kan også downloades det tekniske baggrundsnotat
Store datacentres effekt på energisystem og samfundsøkonomi frem
mod 2030, som i detaljer gennemgår
forudsætninger og resultater i Klimarådets beregninger.
Kilde: Klimarådet

Må vi invitere os selv til en uforpligtende snak hos
dig og din bestyrelse?
Som du sikkert har bemærket, så er grundbeløbet væk.
Det betyder at mange kraftvarmeværker presses økonomisk, og i
sidste ende kan det betyde en højere varmeregning til brugerne.
Måske ikke lige nu. Men den kommer. Også til dine brugere.
Hos OK tror vi på, at kraftvarmeværkerne i fremtiden skal kunne
tilbyde individuelle varmeløsninger, som hverken er dyrere eller
ringere end den løsning, brugerne har i dag. F.eks. miljøvenlige
varmepumpeløsninger som OK Nærvarme eller OK Leasing.
Vi vil gerne hjælpe og håber, at du vil invitere os til en snak med din
bestyrelse omkring mulighederne.
Lav en aftale på 89 32 25 28, så kigger vores specialist Martin
Weinreich Vagnholm forbi - og han har selvfølgelig kage med.
Venlig hilsen OK

59205 Invitation annonce.indd 1
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Gartneri med fokus på energieffektivitet
Gartneriet Alfred Pedersen & Søn ApS syd for Odense producerer tomater,
agurker og peberfrugter i lange baner. Men er også storforbruger af energi
Derfor fokuserer man hele tiden på
energioptimering og bedst og billigst
mulig energiforsyning til drivhusene.

Historik

Gartneriet blev grundlagt i 1948 af
Katrine og Alfred Pedersen.
Det startede med to små drivhuse,
hvor der blev dyrket snitblomster.
Snart blev der bygget flere drivhuse,
og snitblomsterne blev skiftet ud med
agurker.
I 1976 startede virksomheden med
at dyrke tomater, som blev solgt på
auktionen i Odense.
Man begyndte i 1982 som de første
i Europa, at levere tomater plukket
direkte i bakkerne, og i 1995 begyndte man at levere vores tomater
under varemærket ”Katrine & Alfreds”
tomater.
I dag er Katrine og Alfreds søn Mads
ejer af Gartneriet Alfred Pedersen &
Søn ApS, og han er 4. generation af
gartnere i familien.
COO Jesper Skov er daglig leder af
gartneriet og kraftvarmeværket.
Alfred Pedersen & Søn er idag den
største skandinaviske producent af
både konventionelle og økologiske to-

mater samt peberfrugter og agurker.
Grøntsagerne produceres i højteknologiske drivhuse på Fyn og i Sverige
i mere end 300.000 kvadratmeter
drivhuse.
Alfred Pedersen & Søn har hovedsæde i Bellinge ved Odense og beskæftiger i dag 150 medarbejdere.
Seneste skud på stammen er en
opstart af cannabisproduktion, hvor
Mads Pedersen har indgået joint
venture med verdens næststørste
producent af medicinsk cannabis,
canadiske Aurora.
Firmaet Alfred Pedersen & Søn har
ingen andel i cannabis produktionen.

Bortfald af IKV-ordning
betød tab

- Lukningen af IKV-ordningen og tilbagebetalingen af overkompensation,
var en stor streg i regningen for os,
udtaler COO Alfred Pedersen & Søn
Jesper Skov, som tiltrådte stillingen i
maj måned 2018.

Fakta om ordningen

IKV-ordningen har ydet støtte til
el-produktion på industrielle kraftvarmeværker.

Ordningen blev indført i forbindelse
med energiaftalen 2012 med henblik
på at fastholde produktionen af energieffektiv industriel kraftvarme.
Ordningen blev indført for at kompensere for den øgede NOx-afgift og
det øgede spænd mellem elprisen og
naturgasprisen.
Støttemodtagerne bestod af industrivirksomheder og gartnerier.
Energistyrelsen gennemførte i juni
2017 en overkompensationsvurdering
og konstaterede, at ca. 95 procent af
den udbetalte støtte for årene 20132016 har oversteget støttemodtagernes ekstraomkostninger ved produktionen af el, og har dermed har udgjort
overkompensation. Vurderingen viste
ligeledes en formodet overkompensation fremadrettet.
På den baggrund blev ordningen suspenderet pr. 1. august 2017, og der er
ikke udbetalt yderligere støtte under
ordningen siden.
- Vi føler os ført lidt bag lyset, da vi
klart fik at vide fra politisk hold, at
denne støtteordning kunne vi regne
med, siger Jesper Skov.

- Det kostede os mere end 8 mio. kr. i
2018. Dette kombineret med et utrolig
varmt vejr i 2018 med overproduktion
og dermed faldende priser på grøntsager (primært tomater) medførte
desværre et negativt driftsresultat i
produktionen hos os, konkluderer den
daglige leder.
- Og da støttepengene naturligvis allerede var investeret og indgik i prissætningen kunne vi jo ikke bare tage dem
op af kassen og tilbagebetale, siger
Jesper Skov.
- Selv om vi i samarbejde med FDKV
og foreningens advokat har arbejdet
intenst og udfordret kammeradvokaten, som i dette tilfælde agerede som
advokat for ministeriet, har det ikke
været muligt, at omstøde beslutningen
om tilbagebetalingen, hvorfor vi nu har
accepteret forholdene.
- En gang imellem må man jo bare
konstatere og acceptere og forsøge
at komme videre, siger han og retter
samtidig en tak til Foreningen Danske
Kraftvarmeværker for indsatsen.

Fokus på energioptimering og
vedvarende energi
Som det fremgår af skitsen side 8
er driften af hvilke anlæg, der skal
køre er baseret på gas,- FJV,- el,- og
CO2-kvote prisen.
Temperaturen i drivhusene ligger på
årsbasis på ca. 19 grader hvorfor
varmetilførsel er nødvendig.
- Vi følger prisudviklingen på daglig
basis (kip-prisen), så vi hel tiden opnår
den lavest mulige pris på energien,
siger Kristian Aagaard Rasmussen
teknisk leder på gartneriet og kraftvarmeværket.
Derudover renser man røggassen for
skadelige stoffer og bruger CO2´en i
væksthusene til at øge produktionen
af grønsager. Et sindrigt rørsystem forbinder alle drivhusene og kondenseret
luft giver den tørre luft, der er nødvendig i alle drivhusene.
- Vi blæser den rensede røggas direkte ud til husene i dag. Hvis vi investerer i en absorptionsvarmepumpe så vil
det både køle og tørre luften før den
blæses ud til husene, siger han.
- Dette indgår naturligvis også i det
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valg vi skal træffe når energikilde skal
vælges og hvilket anlæg der skal køre,
pointerer Kristian.
Med hensyn til el-produktion og
forbrug, så sælges al el-produktion
til nettet og købes tilbage igen (dog
uden PSO-afgift og til reduceret
nettarif i de timer hvor man samtidig
producerer til eget forbrug).
- Det betyder, at vi i de ”mørke” måneder fra oktober til april har stort set
ens forbrug og produktion af el, hvorimod vi i de ”lyse” periode har overproduktion af el, konkluderer Kristian.
Hvor meget man leverer til nettet
afhænger af tidligere nævnte priser,
og hvor mange timer motorerne bliver
kaldt ind i det regulerbare ”kraftmarked”.
Når det kommer til vedvarende energi
er der mange udfordringer, hvorfor
man nøje følger den teknologiske udvikling på området og de muligheder
det kan give et stort gartneri, med et
stort energiforbrug.
- Vi mangler egentlig en el-kedel, men
de økonomiske beregninger vi har
foretaget hidtil, har ikke kunnet synliggøre en løsning som kan tilfredsstille
vores forbrugsmønster og den økonomiske rentabilitet vi ønsker, siger COO
Jesper Skov.
En varmepumpeløsning med luft til
vand, kan for nuværende ikke konkurrere prismæssigt med forsyning fra
det lokale Fynsværk (via Gartneriernes
Fjernvarme).
En sådan pumpe er kun rentabel ved
støtteordning.
Her er der tale om støtteordning til
investeringen, ikke til driften.
Udfordringen var at tilbagebetalingen
var afhængig af prisforskellen mellem
fjernvarme og el.
Der skulle ikke ret store prisudsving
til før det ikke længere gav mening, at
drifte en eldrevet varmepumpe.
- Da vi som tidligere nævnt ønsker
fleksibilitet i energiforsyningen (optimal pris), skal vores forsyning gerne
være sammensat af flere muligheder,
hvorfor vi for nuværende opererer
med fjernvarme, naturgasforsyning og
gaskedler og gerne over tid suppleret
med en form for varmepumpeløsning,

måske som omtalt tidligere en absorptionspumpe, siger Jesper.

Fremtiden ser lys ud

Gartneriet Alfred Pedersen & Søn er
blandt de mest effektive anlæg i nord
Europa, hvorfor man ser fortrøstningsfuldt på fremtiden.
- Vi skal hele tiden have fokus på
forbedringer både når det gælder produktionsforhold og energieffektivitet,
siger Jesper Skov.
Derfor arbejder man meget med at
udvikle robotløsninger i den daglige
drift i gartneriet, for at kan konkurrere
med de lande især i Sydeuropa, hvor
løn og produktionsomkostninger er
væsentlig lavere end i Norden. Man er
blandt andet med i et udviklingsprojekt sammen med andre samarbejdspartnere hvor der udvikles hen imod
en tomatplukkerobot.
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Øvrigt 5%

Fjernvarmen
kom i mål

Der er p.t. ikke robotter i drift i gartneriet.
Ligesom produktionen af grøntsager i
Danmark foregår med hensyntagen til
et meget lavt pesticidforbrug og under
miljømæssige forsvarlige forhold.
- Naturligvis er vi udfordret på økonomien hele tiden og man kunne
en gang imellem godt ønske sig, at
forbrugerne vidste hvorfor de skal
købe dansk produceret frugt og grønt.
Vi overholder danske regler både
med hensyn til løn og arbejdsforhold,
ligesom vi producerer vores grøntsager med hensyntagen til minimalt
gødningsforbrug og uden pestiicider,
modsat mange af vore konkurrenter
fra Sydeuropa, konkluderer Jesper
Skov.
- Men alt taget i betragtning, er vi godt
rustet til fremtiden og ved at holde
fokus på omkostningerne og hele
tiden optimere mod endnu bedre produktion, er jeg sikker på at gartneriet
fortsat vil være en betydelig spiller på
det danske og europæiske marked i
årene fremover, afslutter Jesper Skov.

Indberetning af energibesparelser
2018 for fjernvarmesektoren er nu
afsluttet

AEA tilbyder udførelse af driftøkonomiske beregninger,
udarbejdelse af rapport, der beskriver fremtidige muligheder
og økonomi for optimering af eksisterende varmeanlæg eller
anbefaling om udbygning af dit eksisterende anlæg.

Samlet set har fjernvarmen målopfyldelse på 77 procent af ”energisparemålet”.
Årsagen til at vi stadig når i mål er, at
det var muligt at tære på tidligere års
overskud af energibesparelser.
Derudover er omkostningen pr. sparet
kWh det laveste i 3 år.
Der er samlet set indberettet 923
GWh energibesparelser for 2018.
Fjernvarmen leverede kun 77 procent
af det samlede energisparemål, men
det var muligt at tære på tidligere
års energibesparelser, og derfor er
fjernvarmen i mål med et overskud på
1 procent.
I 2019 må fjernvarmen have en akkumuleret underdækning på 10 procent
og ved aftalens afslutning i 2020 må
fjernvarmen have 5 procent underdækning.
Store dele af fjernvarmen har kollektive varmepumpeprojekter undervejs,
som forventes at være afsluttet i løbet
af 2019 og 2020.
Disse projekter vil indhente betydelige
mængder energibesparelser.
Trods dette skal fjernvarmen stadig
lægge sig i selen, for at sikre, at der
bliver fundet tilstrækkelig mængder
energibesparelser de næste 2 år.

Kontakt Aktive Energi Anlæg på

Gennemsnitsomkostningen

 Her ses COO Jesper Skov (th) og Teknisk leder Kristian Aagaard Rasmussen
foran kraftvarmeværket der forsyner gartneriet med varme.

VARMEPUMPEANLÆG
ENERGIOPTIMERET VARMEPRODUKTION

70 21 01 50

og få en uforpligtende snak!

AEA.DK
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Den gennemsnitlige omkostning til
per sparet kWh er i år er faldet til 44
øre/kWh fra sidste års 46 øre/kWh.
Det er på trods af, at fjernvarmeselskaberne har skullet deltage i flere
forskellige særkontroller og stikprøvekontroller.
Det er et knapt så markant fald som
sidste år, hvor prisen faldt fra 50 øre til
46 øre, men stadig meget imponerende taget i betragtning af, den ekstra
administration som selskaberne har
måttet bruge på ordningen i år.
Omkostningen til gebyrer til myndighederne er forsat stor, og i år er Fjernvarmeselskaberne blevet opkrævet 5

Biomasse 9%
Fjernvarme 25%
Kul mv 3%

El 27%

millioner kroner
i gebyrer fra
Energistyrelsen
og næsten 7 millioner kroner i gebyrer
fra Forsyningstilsynet
(tidl. Energistilsynet).

Naturgas 20%

Olie 11%

Fordelingen af
energibesparelser

Der ses fald i husholdningssektoren, det offentlige, konverteringer og
egenrealiseringer i forhold til sidste
år, og samtidig ses der en stigning
i produktionserhverv og i handel og
service.
Årsagen til dette skyldes de skærpede dokumentationskrav, som har besværliggjort arbejdet med at indhente
energibesparelser for fjernvarmen, og
der har derfor været en stigende tendens til at indkøbe energibesparelser
fra energirådgivere.
- Vi har set en stor fremgang i energibesparelser opnået fra kollektiv sol.
Det er samlet set 12 gange flere energibesparelser end sidste år - 27 GWh
i alt. Det skyldes primært, at mange
af de større projekter først er blevet
afsluttet i 2018.
Vi forventer også at se en stor mængde af denne type energibesparelser i
det kommende år, frem til sommeren
2019, hvor projekterne senest skal
være afsluttet, siger Emil Bøilerehauge.

Skærpede dokumentationskrav og stikprøveafgørelser

Den samlede mængde indberettede
energibesparelser er kun 2 procent
mindre end sidste år, trods skærpede
dokumentationskrav, samt at der er
faldet afgørelse i flere stikprøvekontroller

gang, og vi kender ikke resultatet
af denne endnu. Aktøren COWI har
opgaven og vi forventer at kende
resultatet omkring d. 1. juli.
COWI har til opgave at belyse hvilke
individuelle energispare sager som
ser ud til at være dobbelt indberettet,
og selskabernes skal derefter sammen afgøre, om der er tale om en
dobbeltindberetning. Hvis der er tale
om en dobbeltindberetning, så er det
selskabet som først indgik en aftale
om det energibesparende projekt,
som må beholde energibesparelsen.
Afrapporteringen fra kvalitetskontrol
og audit af energibesparelser indberettet for 2018 skal indsendes til
danskfjernvarme senest d. 1. juni.
De skal sendes til energispare@
danskfjernvarme.dk.
De fleste energibesparelser findes i
energiarterne el, fjernvarme og naturgas, de udgør tilsammen 72 procent,
hvoraf fjernvarmen stadig udgør en
stor del med 25 procent.
Til forskel fra sidste år opnås størstedelen af energibesparelserne nu
i energiarten el. Det skyldes blandt
andet at der er et fald i energibesparelser opnået i fjernvarme ift. sidste
års 36 procent.

 Emil Bøilerehauge
Dansk Fjernvarme

Den nærmeste fremtid

Kontrol for dobbelt-indberetninger er i
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Drivenergi til større varmepumper
Nedenstående er en
case-beregning for et
kraftvarmeværk

procent og 51 procent el- og varmevirkningsgrader) og et varmelage.
Se figur 1.

Varmepumper er for tiden et af de
meget aktuelle emner i fjernvarmebranchen. Der er en generel tendens i
energi- og fjernvarmebranchen til kun
at tænke på eldrevne varmepumper,
når det undersøges, om det eventuelt
kan svare sig at investere i en større
varmepumpe. Den gasdrevne varmepumpe som alternativ er i mange tilfælde absolut konkurrencedygtig, hvilket belyses i nedenstående analyse.

Analyseforudsætninger

Analysens udgangspunkt er et dansk
kraftvarmeværk. Varmeværket består
af en gaskedel (102 procent varmevirkningsgrad), tre gasmotorer (41

Varmepumpen, der undersøges som
ny produktionsmulighed, kan drives
enten ved gas eller el, alt afhængig af
hvilken type drivmiddel der leverer den
billigste varme på et givent tidspunkt.
På figur 1 ses varmepumpen opdelt i
to enheder, men den skal forstås som
én enhed, der kan drives med enten el
eller gas.
Varmepumpen anvender udeluft som
varmeoptag. Elmotoren til drift af
varmepumpen har en effekt på 2 MW.
Varmepumpens gasmotor antages at
have el- og varmevirkningsgrader på
henholdsvis 40 procent og 50 procent med en indfyret effekt på 5 MW.
Gasmotorens producerede varme kan
bruges til at booste det sidste tem-

peraturløft fra varmepumpens kompressionskreds, når den drives med
gasmotoren.
Analysen tager udgangspunkt i tre
forskellige scenarier, hvor værkets drift
er undersøgt og varme-prismæssigt
optimeret med programmet energyPRO. De tre scenarier beskrives på
følgende vis:
- Scenarie 1: El- og gasspotpriser fra
2018 er benyttet samt afgifter for 2018
- Scenarie 2: El- og gasspotpriser fra
2018 fremskrevet med inflation samt
gældende afgifter for 2019
- Scenarie 3: El- og gaspriser fra
Energinets Analyseforudsætninger fra
2018. Analysen dækker 20 år frem fra
2019 til 2038. (Se næste side).

Beregninger af forskellige
scenarier

Modelleringsværktøjet energyPRO
er benyttet til analysens beregninger.
 På figur 2 er vist en simuleret driftsperiode på en måned i marts-april 2019.

EnergyPRO er et af de mest anvendte
beregningsværktøjer i fjernvarmebranchen til at udføre tekniske og økonomiske analyser, herunder investeringsanalyser, driftsbudgettering og
strategisk energiplanlægning.
Figur 2: Figuren viser en simuleret
driftsperiode på 30 dage i marts-april.
Øverst vises de enkelte enheders
variable netto-varmeproduktionsomkostninger (DKK/MWh), i midten vises
varmeproduktionen på de forskellige
enheder, og nederst vises energibeholdningen i varmelageret.

 Figur 1. Opsætning i EnergyPRO af kraftvarmeværket i analysen.
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De årlige driftstimer for varmepumpen
i de tre gennemberegnede scenarier
er vist på figur 3.
Figur 3 viser, at der i 2018 var flest
timer, hvor det var billigst at drive varmepumpen med gasmotoren. I 2019
var der en anelse flere driftstimer på
elmotoren end gasmotoren. Stigningen i antallet af fordelagtige driftstimer
på elmotoren i 2019 skyldes hovedsageligt et større fald i PSO-tariffen på
el. Fremskrevne spotpriser for 2018

er benyttet til 2019-beregninger for
at kunne regne på et helt år. Her skal
det dog nævnes, at de realiserede
elpriser frem til maj 2019 er højere
(+17 procent), end de var i 2018, mens

de realiserede gaspriser frem til maj
2019 er lavere (-8 procent), end de var
i 2018.
Scenarie 3, som er baseret på analyseforudsætningerne fra Energisty-
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 Figur 3: Driftstimer pr. år for varmepumpe ved el- eller gasmotor for de tre
forskellige scenarier.
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Fordeling af varmeproduktion 2019-2038 (AF18)
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 Figur 4: Årlig procentvis fordeling af varmeproduktionen for scenarie 3, som er baseret på Energi-styrelsens analyseforudsætninger til Energinet.
relsen til Energinet, viser, at de årlige
gennemsnitlige driftstimer er 2000 og
3170 for varmepumpedrift med henholdsvis gasmotor og elmotor.
Den årlige fordeling af varmeproduktionen for scenarie 3 er vist på Figur 4.

Konklusion

Den præsenterede case-beregning viser, at større gasdrevne varmepumper
i et stort antal timer bestemt er konkurrencedygtige med større eldrevne
varmepumper.
For andre værker med andet produktionsudstyr vil man sikkert komme frem
til andre driftstimetal, men fordelingen
mellem gas og el forventes at blive
den samme, hvis spotprisforudsætningerne holder stik.
Står et kraftvarmeværk fx over for at
skulle investere i en større varmepum-

pe, skal det overvejes, om der ensidigt
skal satses på ét drivmiddel, eller om
en evt. meromkostning i fleksibilitet til
drift på enten gas eller el giver mening
for det pågældende kraftvarmeværk.
Ingen kan spå om energipriserne
fremover, og ved at have mulighed for
drift på både el og gas mindsker man
den økonomiske risiko for sin investering, øger det årlige antal driftstimer,
øger sin forsyningssikkerhed og kan
derudover byde ind med systemstøtte
til elsystemet og forventeligt få betaling for dette.
Denne fordel er ikke indregnet i de her
præsenterede analyser.

 Christian Frandsen
EMD International

 Johan Bruun
Dansk Gasteknisk Center
(DGC).

 Jan de Wit
Dansk Gasteknisk Center
(DGC).

Har du hørt, at Halsnæs Forsyning
også bruger DFP.
De er ved at skifte 9.000
varme- og vandmålere i hele
forsyningsområdet.

Målere og fjernaflæsning

Porteføljestyring
er vejen til billig naturgas
Prisen på naturgas i Danmark afhænger af tre forskellige børser
– den danske, tyske og hollandske. Spørgsmålet er derfor:
Hvilken af dem har den laveste pris – og hvornår?
I SEAS-NVE har vi stor erfaring med naturgasmarkedet. Vores trading-afdeling kan derfor
tilbyde din virksomhed skræddersyet porteføljestyring, der hele tiden sikrer jer en god pris på
tværs af de tre børser.

Ud fra jeres virksomheds unikke forbrugs- og
risikoprofil lægger vi sammen en strategi for
jeres gasindkøb. Løbende rapportering giver
fuldt overblik over prisens sammensætning.

Med moderne målere og et effektivt fjernaflæsningssystem kan du:
•
•
•

Effektivisere arbejdsgange ved aflæsning, fakturering og håndtering af
flytteregnskaber
Hurtigt og effektivt identificere fejl og svagheder i dit net
Rådgive og vejlede dine kunder om deres anlæg, forbrug, afkøling mv.

Vil du vide mere?
Så er vi altid klar til dialog – kontakt Key Account Manager Alex Noga på 21 21 56 88, ale@seas-nve.dk
eller Key Account Manager Alex Frandsen på 24 85 81 82, alf@seas-nve.dk

Brug DFP ved udbud af målere og fjernaflæsningsudstyr – så får du den bedste løsning.
Vil du vide mere så kontakt os på tlf. 76 30 80 00

dfp.dk
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Biogas - skift af
el-afregningsmodel i 2019?
De elproducerende biogasanlæg bør hvert år individuelt vurdere, om det kan
svare sig for dem at skifte støttemodel fra fastprisafregning til pristillæg
Hvert år inden 1. oktober har biogasanlæggene (tilskudsmodtagerne)
mulighed for at skifte el afregningsmodel for det kommende kalenderår.
Det er meget individuelt, om det er en
god ide, hvilket denne artikel kommer
nærmere ind på.
Den reduktion i støtten, der blev gennemført pr. 1. januar 2019 som følge
af overkompensationsvurderingen i
2018 har sammen med udviklingen
på el-børsen gjort, at de el-producerende biogasanlæg igen skal følge

med i udviklingen af el- markedspriserne.

holdsvis 32,8 og 34,4 øre/kWh i Østog Vestdanmark.

Det var alene fastprismodellen, der
blev reduceret med 8 øre/kWh, mens
pristillægget ikke blev ændret. Ved en
gennemsnitlig markedspris på over 30
øre/kWh kan det derfor nu teoretisk
svare sig at skifte afregningsmodel.
Men det er også forbundet med risici
at skifte, som det vil koste at prissikre,
hvis man ikke kan leve med disse.

De anlæg, der har mulighed for at
regulere produktionen og/eller kan
afsætte el direkte til slutbrugere har
mulighed for at opnå en afregning,
der ligger over den gennemsnitlige
elspotpris.

Årsmiddel spotprisen var i 2018 hen-

Udvikling i afregning for de to
støttemodeller
I figur 1 er vist elafregningspriserne
for biogas- og forgasningsanlæg

med de i energiforliget i 2012 fastlagte
niveauer for henholdsvis fast pris og
pristillæg. I 2012 var afregningspris på
samme niveau for de to modeller.
Både den faste afregningspris og
pristillægget reguleres pr. 1. januar i
forhold til naturgasprisudviklingen det
foregående kalenderår. Men hvor fastprismodellen, som navnet siger, giver
en fast afregningspris for året, så er
man på pristillægsmodellen afhængig
af den aktuelle markedspris for el. Siden 2012 er er elmarkedsprisen faldet
betydeligt fra ca. 36 øre/kWh ned til
17 øre/kWh i 2015, hvorefter den som
det fremgår af figur 1igen er stigende.
Reguleringen for overkompensation
på 8 øre/kWh, der er forårsaget af en
stigende el – afregning efter fastpris-

 Figur 1: Udviklingen i el-afregningsprisen i de 2 forskellige biogasstøttemodeller fastpris- og tillægspris siden de blev
besluttet i Energiforliget i 2012. Efter 2018 er priserne baseret på Energistyrelsens gas- og elprisprognose samt egene
illustration af årlige udsving som følge af vejrudsving m.v.
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afregningsmodellen fra 2012 til 2018,
gør sig derfor ikke tilsvarende gældende for tillægsprismodellen, hvorfor
denne ikke er reguleret. Det betyder,
at forskellen i støtten i de to modeller
er indsnævret med 8 øre/kWh, hvilket
med stigende el-markeds priser gør
tillægsprismodellen mere attraktiv.
Balancen mellem de to tilskudsmodeller ligger nu fast ved en markedspris
på 30 øre/kWhel. En pris der varierer
fra time til time og i middel fra år til år.
Figur 1 viser, at afregningsprisen som
årsmiddel pt. stort set er ens for de to
modeller selv med elpris svingninger
på plus/minus 10 procent Det vurderes derfor at El markedsprisen i middel ikke er tilstrækkeligt høj til at betale
for en prissikring i tillægsprismodellen

de kommende år. Årsmiddelprisen i
elmarkedet er meget afhængt nedbøren og dermed de norske vandreservoirer, men også af om der er tale om
et vindrigt eller vindfattigt år. Der kan
derfor komme år, hvor der er rigeligt
plads til en prissikring.
2018 var et typisk tørt år med meget
små vandkraftressourcer i Norge.
Det drev elmarkedspriserne i vejret.
Samtidig var 2018 et relativt vindfattigt
år, hvorimod el fra solceller toppede.
Samlet set betød dette markant højere
el-markedspriser.
Udbygningen med yderligere vindkraft
efter 2025 i både Danmark og de
lande, vi er elektrisk forbundet med,
forventes at reducere el-prisen i de
vindrige perioder, mens den stiger i

 Figur 2. El- spotpris (grøn) elforbrug (rød) og produktionsfordeling 21. – 28. januar 2019.
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Foto: David Kahr

ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT
Årets energikonference 2. og 3. oktober 2019
Fællessalen på Christiansborg

 Figur 3. El- spotpris (grøn) elforbrug (rød)og produktionsfordeling 4. – 10. juni 2018. Illustration: EMD International A/S
de vind- og sol fattige perioder, da
mange termiske kraftværker lukker
ned. Der forventes stigende elpriser
ved idriftssættelse af både Cobra link
til Holland samt Viking Link til England,
hvor el-priserne ligger væsentligt
højere.

Anlæggenes el- reguleringsevne påvirker afregningsprisen

Af figur 2 og 3 ses udviklingen i spotpriserne i ugens løb (grøn kurve) for
henholdsvis en sommeruge i 2018 og
en vinteruge i 2019 sammenholdt med
el-produktion og -forbrug. Forskellen
mellem forbrug og produktion balanceres med import/eksport af el.
Det ses, at priserne i spotmarkedet
påvirkes af såvel variationerne i elforbruget som variationerne i el- og
vindproduktionen – både om sommeren og om vinteren. Når kombinationen af høj produktion og lavt forbrug
indtræder samtidig går prisen helt i
bund. Det fremgår tydeligt i weekenden i vinterugen i figur 2 hvor prisen
kommer ned på 10 øre/kWh.
I sommerugen ses også et klassisk
forløb med høje spidser formiddag og
aften, da elproduktionen fra solceller
og delvist fra vindmøllerne midt på
dagen.
Anlæg der kan øge deres el-produktion i de timer, hvor el-priserne er høje
og reducere eller helt stoppe produktionerne i de timer, hvor el-priserne er i
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bund, opnår derfor en afregningspris,
der ligger over gennemsnitsprisen
der opnås ved en jævn og konstant
produktion.
I 2019 skal der lægges 75 øre pr. kWh
til de 30 øre/kWh i fastprismodellen
eller fast 105 øre/kWh, mens de 75
øre/kWh skal tillægges timepriserne
i tillægsprismodellen, hvilket i januar
ugen giver en variation mellem 155
øre/kWh og 85 øre/kWh.

Uudnyttet gasmotorkapacitet
og lagringsfaciliteter er aktiver

Størstedelen af de el-producerende
biogasanlæg har uudnyttet gasmotorkapacitet, som kan bringes i spil. Det
kan enten ske, når man har mulighed
for at lagre nogle timers biogasproduktion eller ved at regulere indfødningen af de let omsættelige biomasser,
som f.eks. glycerin og energiafgrøder.
Det vurderes, at det f.eks. vil være
muligt på årsbasis at løfte elafregningsprisen med 2-4 øre pr. kWh
såfremt man har et gaslager til 2-4
timers biogasproduktion.
Hertil kommer muligheden for at
regulere gasproduktionen via indfødningen af henholdsvis let- og tungtomsættelige biomasser – både over
døgnet og henover weekenden, hvor
elafregningen typisk er lav. I perioder
med biomassemangel kan dette give
en forøge indtægtsgrundlaget.

2019

Anlæg der både har opgraderingsanlæg og en gasmotor har særlige
optimeringsmuligheder ved alene at
anvende gasmotoren i perioder med
høje elpriser samt deltage i op- og
nedreguleringsmarkedet, mens opgraderingsanlægget aftager ekstra gas
ved lave elpriser, eller i nedregulerings-perioder.

ÅRETS TEMA: VERDENSMÅL,
KLIMA- & ENERGIFREMTIDER
– politikker, fremtidsmål, teknologier & ressourcer

Anbefalinger

Deltagelse i el- markedet giver også
bindinger i forhold til at levere de
mængder, der bydes ind i markedet.
Dette komplicerer driften, og giver en
risiko for at tabe penge i markedet.
Derfor bør en overgang til tillægsprismodellen ske i samarbejde med en
produktionsbalanceansvarlig, der i forvejen håndterer andre elproduktionsanlæg og har indgående viden om
forward priser i elmarkedet.
Beslutningen om at skifte fra fastpris
til pristillæg skal derfor ske ved en
nøje afvejning af risici og øget administration overfor den potentielle
gevinst.

 Frank Rosager
Direktør Biogasbranchen

● Årets ENERGIPOLITISKE ÅBNINGSDEBAT 2019
sætter verdensmål, klimaplaner og energiindsats
til debat

● ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT pejler
Christiansborg-holdningerne til fremtidsløsninger
på energi- og klimaudfordringerne efter
Folketingsvalget

● Vær med til ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT
2019 – dagen efter Folketingets åbning

ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 2019

Verdensmål, energi- og klimapolitik
- er det tid til at skifte gear?
Vær med og oplev ved selvsyn, når de danske energi- og
klimaplaner er til et første eftersyn efter nyvalget til Folketinget.
Det er her, landets nyvalgte energi- og klimapolitikere markerer
holdninger, præsenterer tendenser og sætter retning for det
kommende års indsats. Det er her, energisektorens beslutningstagere mødes med de politiske beslutningstagere.
Årets ENERGIPOLITISKE ÅBNINGSDEBAT sætter verdensmål,
klimaplaner og energiindsats til debat. Det handler om energiog klimafremtider samt teknologi i verdensklassen. Det handler
om fremtidsmålene og om bæredygtige klimaløsninger. Fremtider, hvor energiressourcerne ikke er fossile brændstoffer! Det
handler om at være fremmest i klassen – også i Danmark. Er vi
det – også i fremtiden? Vi SKAL …. kan vi?, lyder det overordnede spørgsmål.
ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 2019 sætter fokus på FN’s
verdensmål i relation til energi- og klimaindsatsen - og søger
Christiansborg-holdningerne til fremtidsløsninger på energi- og
klimaudfordringerne. Blandt de mange spørgsmål, der presser
sig på, finder man: Skal tidligere forlig ændres, styrkes eller
måske helt opsiges for at finde nye veje? Er der tilstrækkelig
fokus på forskning og udvikling af fremtidsteknologier? Hvilken
recept virker, når bæredygtig el-produktion skal erstatte og
træde i stedet for kul og olie? Kan varmesektoren – endelig - få
frie tøjler til at nyttiggøre også industriel overskudsvarme? Hvad
er udsigten til klimaneutrale brændsler? Hvordan spiller aktører
i transport- og fødevaresektoren aktivt med i de bæredygtige
klimafremtider? Hvad er gassens fremtidsrolle i et fremtidigt
sammenhængende dansk energisystem?
I programforløbet viser en række progressive kommuner vej via
deres respektive tiltag og planer for deres globale fodaftryk …
DELTAGERGEBYR
(Ekskl. moms)

 Paneldebatterne er altid interessante, da man fra salen får
mulighed for at stille spørgsmål direkte til de ansvarlige politikere.
Foto: Sidste års paneldebat.

Svarene får du af landets energi- og klimapolitiske beslutningstagere, energieksperter og aktører i energiselskaber og kommuner.

Ved en spændende eftermiddag i selskab med Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a kunne tilhørerne få information om den transformation, som
anlægget har gennemgået mod en grøn og mere vedvarende energiproduktion

Vær med til ENERGIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT 2019 - dagen
efter Folketingets åbning. Det er her, der sættes kurs for den
kommende samling i Folketinget. Her defineres sammenhænge
med FN’s verdensmål. Få et direkte indblik i Danmarks forsyningsfremtider og energi- og klimaløsninger for fremtiden.

Driftsleder Kim K. Jensen kunne fortælle at man i 1994
etablerede kraftvarmeanlægget på Ravnhavevej i Chr.
Feld.
Der blev installeret en gasmotor med en varmeydelse på
3,98 MWh og en el-ydelse på 3,06 MWh.

Vel mødt på Christiansborg den 2. og 3. oktober 2019.

- I 2008 blev der installeret en kondenser på motoranlægget, så varmeydelsen blev øget til 4,3 MWh og vi har
dermed en samlet virkningsgrad på 96,5 procent, sagde
Kim til tilhørerne.

På arrangørernes vegne
Foreningen Danske Kraftvarmeværker
HOTELOVERNATNING

Begge konferencedage

DKK

1.700,00

Konferencedag d. 3. oktober 2019

DKK

800,00

Konferencedag d. 2. oktober 2019

DKK

Aftenarrangement d. 2. oktober 2019
på Kanal Caféen

DKK

1.200,00

1.200,00

TILMELDING
Senest den 30. august på www.fdkv.dk
Tilmeldingen er bindende efter ”først-til-mølle”princippet og bekræftes på mail i den rækkefølge tilmeldinger modtages.
Efter tilmeldingsfristens udløb refunderes deltagerafgiften
ikke, dog kan pladsen i givet fald overdrages til en kollega.

ARRANGØRER:

Hotel CABINN City
Mitchellsgade 14, 1568 København V
PRISER
(Ekskl. moms)
Captains Single Room inkl. morgenmad
Commodore Single Room
inkl. morgenmad

KRAFT VARME
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DKK 588,00

Vi kan ikke garantere værelser efter tilmeldingsfristens
udløb.
Bindende reservation ved tilmelding efter ”først-til-mølle”princippet. Hotelovernatning opkræves samtidig med deltagerafgiften. Evt. P-afgift afregnes direkte til hotellet.

Foreningen

NY T

DKK 668,00

Mulighed for reservation af ekstra overnatning
– se tilmelding!

Biogasbranchen
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Fjernvarmeselskab går grønt!

I 2013 etablerede man solvarmeanlægget, som er placeret for enden af Ravnhavevej. Der blev ligeledes opført en
tilbygning, som indeholder det tekniske anlæg til solvarmeanlægget, elkedel, gaskedel, samt 2000 m3 AKKU-tank.
Solvarmeanlæggets areal er på 9.500 m2.
Der er 760 stk. solvarmepaneler og den maksimale varmeeffekt er 7,6 MW.
Årligt producerer anlægget 4.600 MWh. ca. 20 procent af
årsproduktionen.
Hovedparten af varmen produceres i sommermånederne
svarende til ca. 600-800 MWh i juli måned og ca. 10 MWh
i januar måned.
På Ravnhavevej var der kun gasmotoranlægget, så der var
behov for en alternativ varmekilde, som ikke er el-prisafhængig. Her valgte man, at får leveret en 4,2 MW gaskedelen bestykket som en hedtvandskedel.
Elkedlen er på 2,95 MW og den producerer anlægget
varme på, når der er overskud af el på elmarkedet. Der
produceres ca. 2.500 MWh varme årligt på elkedlen.
- Sammen med etableringen af solvarmeanlægget etablerede vi et solcelleanlæg på 29kW på taget af bygningerne

på Ravnhavevej. Dette giver et betydeligt el-tilskud til driften af solvarmeanlæggets drift, forklarede driftslederen.

Inspektion
af akkumuleringstanke
Få det nu gjort - inden det er for sent
Vi udfører inspektion af akkumuleringstanke:
Kontrol af bakteriologiske tæringer.
Kontrol af installationer.
Eventuelt sugning af bundslam.
Samt efterfølgende rapport over tankens tilstand,
inklusive still billeder og digitale optagelser.
Tankinspektionen er baseret på know-how og erfaringer siden 1997.

Flere oplysninger på 40 82 30 00 • jh@jh-dyk.dk • www.jh-dyk.dk
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pumpen er på ca. 1,7 og COP-værdien på elvarmepumpen er på ca. 6,0
ved en udetemperatur på 0 grader.
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Varmepumpeanlægget er opbygget
fleksibelt, således det er fremtidssikret
i forhold til valg af brændsler som drivenergikilde til absorptionsvarmepumpen. Viser det sig fordelagtigt at skifte
fra gas til et andet brændsel, f.eks.
træpiller, vil det være muligt uden større tilpasning eller ombygning.
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Historiske fakta

Christiansfeld Fjernvarmeselskab
A.m.b.a. blev stiftet i 1965 og der blev
bygget en kedelcentral i Kongensgade
(produktion på olie).
Fjernvarmen blev fra start produceret
på oliekedler.
I 1985 blev centralen ombygget til
naturgas, samt der blev etableret en
tilbygning med en ekstra naturgaskedel, så der i dag er 3 naturgaskedler
i alt.
Produktionskapaciteten er på ca. 12
MW samlet og med en virkningsgrad
101procent.
I dag er der 2 fastansatte samt en afløser hver tredje uge og en bogholder
tilknyttet værket.
I dag er der cirka 20 km hovedledninger og 15 km stikledninger ud til
forbrugerne.

Der er opsat ca. 1.000 varmemålere

En strategiplan er et must

Bestyrelsen kunne ved udgangen
af 2018 konstatere, at bortfaldet af
grundbeløbet betød et minus på 2,85
mill. kr.
Samtidig ved man at el-produktionstilskuddet bortfalder ved udgangen af
2019 svarende til 640 t.kr.
Derfor skulle der alternativer til og
bestyrelsen gik i gang med et større
strategiarbejde, hvor man undersøgte
flere mulige varmekilder (faktisk allerede før den reelle strategiplan).
Bl.a. ATES EL-VP, biomasseanlæg,
damvarmelagring m. ekstra sol og
gasmotoranlæg kombineret med en
varmepumpe var i søgelyset for fremtidige investeringer.
Der var tale om en forundersøgelse

 Driftsleder Kim K. Jensen (tv.) fremlagde bevæggrundene for investeringerne på
Tyrstrup Kro og fremviste efterfølgende anlægget på Ravnhavevej i Christiansfeld
uden en egentlig strategi, om i hvilken
retning man ønskede at gå.
Bestyrelsen fik også en henvendelse
fra TVIS (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab) i 2015.
De tilbød tilkobling til deres net for en
pris på ca. 28 mill. kr.
Bestyrelsen fik Rambøll til at kontrolberegne prisen, og deres pris blev ca.
32 mill.kr.
Men i maj 2018 steg prisen til hele 49
mio. kr. efter yderlige beregninger.

at have både positiv selskabs- og
samfundsøkonomi, samt være inden
for de politiske rammer vi er reguleret
under.
Ligeledes kunne anlægget kombineres med flere forskellige energikilder.
Bestyrelsens klare ønske var fleksibilitet og mulighed for at vælge brændselstype afhængig af prisudviklingen
til gavn for anlægget driftsøkonomi og
for forbrugerne.

- Derfor besluttede vi at sige nej tak til
TVIS og i 2016 besluttede vi så at få
Rambøll til at hjælpe os med udarbejdelse af en strategiplan, hvor vi
undersøgte op til 15 mulige scenarier,
sagde Kim K. Jensen.

- Efter nærmere beregninger valgte vi
at opføre et varmepumpeanlæg, hvor
man kombinerer en elvarmepumpe
med en absorptionsvarmepumpe,
samt en hedtvandskedel, hvor solvarme og udeluft bruges som varmekilde, sagde Kim.

Et af scenarierne skilte sig ud, ved

Man underskrev betinget kontrakt på

opførelse af varmepumpeanlægget
med Tjæreborg Industri d. 31. oktober
2017 og anlægget blev taget i brug d.
18. december 2018.

Fleksibilitet i varmeforsyningen

Det forventes, at varmepumpeanlægget vil producere ca. 17.000 MWh svarende til ca. 65 procent af den årlige
fjernvarmeproduktion i et normalt
varmeår. Ca. 1.500 MWh produceres
med sol som varmekilde og de resterende ca. 15.500 MWh produceres
med udeluft som varmekilde.
Samlet varmeydelse fra varmepumpeanlægget er 4.012 kW. Gasforbruget
er 2.380 kW. Elforbruget til elvarmepumpen er 232 kW ved en udetemperatur på 0 grader.
COP-værdien på absorptionsvarme-

Med det nye varmepumpeanlæg
forventes det at CO2-udledningen vil
mindskes med 1.600 tons årligt svarende til ca. 100 danskeres gennemsnitlige CO2-udledning.

Samlet pris

Det nye anlæg har kostet 13,2 mill. kr.
Derudover er der betalt ca. 500.000
kr. i ampereafgift til SE, for opgradering af hovedtavle.
Der er solgt energibesparelser for 1,5
mill. kr. ca. 4.000 MWh.
Den årlige besparelse ved varmepumpe drift er beregnet til 1.557.000
kr. ved en gaspris på 2,00 kr/m3 inkl.
transport og lager, samt en el-afregningspris på 0,90 kr/kWh.
Afskrivning og forrentning 14 mill. kr.
ved 2,48 procent over 20 år 896.000
kr.
Besparelse pr. år er 660.636 kr.
Direkte tilbagebetaling (13.700.000 –
1.500.000)/1.557.000 = 8 år.

Solvarmeanlægget drives ved lav
temperatur i vinterhalvåret. Forberedt til
afkøling af evt. dampvarmelager

Gaskedel
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Måling af skift i gaskvalitet, test af lille sensor
Større variation i sammensætning og egenskaber for gassen i gasnettet udfordrer til tider
driften af eksempelvis
gasmotorerne. Et signal
fra lokalt placeret gasanalyse sensor vil derfor
være ønskelig og nyttig
for at sikre stabil drift
motorerne
Baggrund
Gassen i det danske gasnet er ikke
længere så ensartet, som den var i de
første mange år med naturgas alene
fra Nordsøen.
Nu flyder også gasser med anden
oprindelse i nettet til gavn for den
grønne omstilling, forsyningssikkerhed
og pris.
Gasserne, der p.t. optræder i gasnettet, kan være gas fra Nordsøens felter,
importgas via Tyskland samt opgraderet biogas (bionaturgas).
Der sker ikke altid den store opblanding af gasserne i nettet, så der kan
optræde målbare skift hos kunderne
inden for ganske kort tid. Dette har
udfordret stabil drift af gasmotorer på
visse danske lokaliteter.
Eksempler kan ses i referencer /1/ og
/2/.
Kendskab til aktuel gaskvalitet under
service og indregulering er også
væsentlig. DGC har tidligere testet et
mobilt analyseapparat netop til brug i
forbindelse med indregulering /3/.

Krav til gassen i gasnettet

Alle gasser, der kommer ind i gasnettet, opfylder en række krav til
sammensætning og egenskaber.
Disse krav er der grundlæggende ikke
ændret på igennem mange år; nu
udnyttes blot i højere grad det tilladte
variationsområde. Nordsøgassen
har generelt et højt energiindhold og
Wobbetal, importgas via Tyskland
typisk et mindre ditto, og bionaturgas
har et Wobbetal, der typisk er lavest,
se eksempelvis /2/.
24
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 Figur 2: Testresultater for test af sensor i DGC’s laboratorium med forskellige certificerede gasser.
 Figur 1: Den testede sensor.

DGC-tests

DGC har testet en meget lille og
(udefra set) ganske simpel sensor til
test af Wobbetallet for gassen i røret.
Sensoren har en analysetid på ca. 20
sekunder, så placeres den lidt forud
for en installation, vil man herfra kunne få et signal om ændring i gassen.
Derved kan eksempelvis styresystemer eller andet tage aktion.
Sensoren, er ikke meget større end
en tændstikæske, ses i figur 1.
DGC har indledningsvist testet sensoren i DGC’s laboratorium, hvor den
blev forsynet med certificerede gasser
fra flaske med forskelligt Wobbetal inden for samme område, som tillades
i forhold til de danske bestemmelser
for gas i gasnettet. Sensoren var fint
i stand til at detektere, at gasserne
havde forskelligt Wobbetal, se figur 2.
Det aktuelle udgangssignal fra sensoren havde dog et lille, men konstant
afvigelse i forhold til beregnet sand
værdi for gasserne; dette ville kunne
korrigeres elektronisk. Sensorens blev
også testet ved forskellige flow, dette
klarede den fint.
Efter disse tests har sensoren været
i test hos Toftlund Fjernvarme i perioden fra primo december til og med
januar i indeværende opvarmningssæson. Testperioden viste sig dog
generelt at være usædvanlig, ved at
der næsten ikke har været gasimport fra Tyskland. Gaskvaliteten det

2019

Konklusion
pågældende sted var ganske stabil
i hele testperioden, viste såvel sensoren som de data, der efterfølgende kunne trækkes fra nærliggende
MR-stationer (måle- og regulatorstationer) på gasnettet. Der har været
nogle ganske få udsving i Wobbetal i
perioden iht. data fra MR-stationerne;
disse udsving kunne også ses på den
afprøvede sensor.
Sensoren er nu nedtaget, og der
påregnes opsætning af to sensorer
på lokaliteter nord for Limfjorden, hvor
der forventes lejlighedsvis forsyning
med bionaturgas og således mere
variation i signal.

Der er allerede i dag mulighed for at
følge den leverede gas specifikt på
aktuelle sites. Det kræver dog oftest
dyrere udstyr, som f.eks. gaskromatografer.
Disse er ikke helt real time, de har en
analysetid på nogle minutter. Derfor
er et prisbilligt, enkelt apparat med
kortere analysetid ønskeligt.
De foreløbige tests (i laboratorium
samt field test i Toftlund) har vist, at
den afprøvede måler/sensor er enkel
at installere, er driftsstabil og reagerer

på ændringer i gassammensætningen. Den version af sensoren, der p.t.
er blevet testet, har med den enkle
opsætningsform og det gennemstrømningsflow, DGC har anvendt,
haft lidt støj på udgangssignalet. Dette
er løst ved at tage middelværdien af
signaler over eksempelvis et minut for
effektivt at dæmpe dette.
Det er et sådant midlet signal, der er
vist for sensoren i figur 2.

testede udgave. DGC vender forventeligt tilbage med måleresultater herfra
samt med information om, hvorledes
firmaet bag forestiller sig markedsføring, salg og service.

De sensorer, der nu opsættes, er
forbedrede versioner af den tidligere

/1/ ”Gasnet under forandring … hele
tiden”, artikel i KraftvarmeNYT 2017,
Jan de Wit, Leo van Gruijthuijsen og
Steen D. Andersen, DGC.
/2/ “Upgraded biogas in the natural
gas grid, operational challenges for
power producing appliances”, PowerGen Europe 2017 Paper, Jan de
Wit, Leo van Gruijthuijsen og Steen D.
Andersen, DGC.
/3/ ”Test af transportabel Wobbetalsmåler”, artikel i GASenergi 6/2015,
Jan de Wit og Bjørn K. Eliasen, DGC.

Hvor kan man finde
information om gassen?

Gasdistributionsselskaberne har
forbedret mulighederne for at finde
information om driften af gasnettet
og aktuelle gassammensætninger i
en række knudepunkter i nettet. På
eksempelvis www.energinet.dk kan
man se den aktuelle driftssituation for
det overordnede net, dvs. produktion
fra Nordsøen, aktuel import/eksport,
udtræk fra lagre mv., og går man ind
under punktet ”Information om gassen”, kan aktuel gastype (Wobbetal)
ses i en lang række knudepunkter i
gassystemet. Sammesteds er der adgang til statistiske data på timebasis
for en lang række punkter gasnettet.

Finansiering af testarbejdet

Arbejdet med test af gassensoren er
finansieret af gasdistributionsselskabernes fagudvalg for gasinstallationer.

Referencer:

 Steen D. Andersen
Dansk Gasteknisk Center
(DGC).

 Jan de Wit
Dansk Gasteknisk Center
(DGC).

 Figur 3: Testresultater for test af sensor opsat i gasforsyningen til Toftlund
Fjernvarme
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Ny brændselsfri teknologi
hos Nibe Fjernvarme
Målet er at et varmepumpeanlæg skal bidrage til et mindre energiforbrug
Varmepumper er et centralt bindeled i og en rigtig god
løsning på at ændre det energisystem, mange mindre
fjernvarmeværker har i dag.

Mange fordele

Omstillingen til et fossilfrit energisystem, som her, varmepumper, vil bidrage til et mindre energiforbrug til opvarmning, en lavere varmeregning og ikke mindst levere energieffektivisering, elektrificering og integration af forsyningsarterne (el, varme- og gas).
Varmepumpeanlæg er et af de vigtigste virkemidler til at
sikre en grøn omstilling og optimal ressourceanvendelse,
idet de er med til at erstatte olie-, gas- og træpillefyr.
Varmeproduktionen kan dermed optimeres og øges ved
god integration med det eksisterende anlæg, hvilket er
afgørende for, at der opnås optimal varmeproduktion fra
det nye varmepumpeanlæg.

#energianlæg
#sol
#biomasse
#varmepumper
#elkedler
#service
#biobrændsel

Mange mindre fjernvarmeværker, ”barmarksværker”,
udenfor kvotesektoren, kan finde samfundsøkonomisk
attraktive reduktioner af CO2-udledningerne ved enten at
skifte fra naturgas til et varmepumpeanlæg eller bibeholde
naturgas i samspil med dette.
Værkerne må i dag gerne etablere en varmepumpe og
solvarme, fordi det er brændselsfrie teknologier og de seneste lempelser af afgiften på el til varme er et vigtigt skridt
i den rigtige retning.
Forenklet sagt, er der ved valget af et varmepumpeanlæg
tale om en gradvis omstilling til en bæredygtig og økonomisk attraktiv varme ved hjælp af varmepumper.

Nibe Fjernvarme optimerer og fremtidssikrer

Nibe Fjernvarme A.m.b.a. kontaktede Aktive Energi Anlæg
A/S med sit ønske om at fremtidssikre fjernvarmeanlægget, så det fremover ville kunne udnytte energien bedst
mulig.
Det nuværende fjernvarmeanlæg hos Nibe Fjernvarme
består af et komplet gasmotoranlæg med 1 Caterpillar
og 4 GE Jenbacher gasmotorer, 5 stk. HT-vekslere og
LT-vekslere.
Aktive Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør levere
og etablere et komplet nyt 2,0 MW el-drevet varmepumpeanlæg, der optimerer virkningsgrad og varmeudbyttet
fra det eksisterende motoranlæg hos Nibe Fjernvarme
A.m.b.a.

360 grader
Og kompasset rettet mod bedre energi
Svaret er Verdo
Uanset om du overvejer at etablere et energianlæg, har akut behov
for at øge din energiproduktion, ønsker en skarp pris på din næste
leverance af biobrændsel, eller i det hele taget er interesseret i at
opnå optimeringer på dit værk, er Verdo din samarbejdspartner.
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 Den ene af de 2 el-drevne varmepumper, fabrikat Johnson Controls, type HeatPAC 112V. Foto: Christian Molbo,
Aktive Energi Anlæg A/S
2019

Ud over det komplette varmepumpeanlæg, omfatter projektet også rørinstallationer til henholdsvis eksisterende varmevekslere og motorer.
Nibe Fjernvarme A.m.b.a. vil med
kombinationen af det nye varmepumpeanlæg og det eksisterende motoranlæg få et komplet og intelligent
energianlæg med forbedret økonomi
og teknologi til følge for værket og
forbrugerne.

Fakta om projektet

Projektet består af 2 stk. Johnson
HeatPAC varmepumper med ammoniak, som kølemiddel, der egner sig
godt til temperaturen på anlægget.
De 2 Johnson kompressorer kan
reguleres i ydelse og dermed tilpasses
den aktuelle last, afhængig af årstid
og varmeforbrug i byen.
Energien til at drive varmepumpen
kommer fra de fem gasmotorers røggas og strålevarme.
Varmepumpeaggregatet tilsluttes de 5
eksisterende LT-vekslere, og desuden
indsættes energioptagere i aflastluften
fra motorcellerne.

Vi dækker dit energibehov fra samtlige 360 grader, og har altid for
øje at sikre dig effektive løsninger – både i dag og i fremtiden.

+45 7010 0234 | verdo.com/energy

 Morten Balle Poulsen fra EAE (th) og driftsleder på Nibe Fjernvarmeværk Jesper Kent Jensen.
Foto: Christian Molbo, Aktive Energi Anlæg A/S

På den varme side af varmepumpen
afleveres varmen til forbrugerne.
Der udføres desuden komplet el, styring og nettilslutningsaftale.
Hos Nibe Fjernvarme leverer varme-

pumpeanlægget en COP mellem
4,3-5,1.
Test af anlægget starter 12. juni 2019,
og endelig aflevering af det samlede
anlæg forventes at være ultimo 2019.

Nettilslutning

I Nibe er der udarbejdet en aftale med
Netselskabet N1, som er en afbrydelig
nettilslutning af varmepumpeanlægget.
Dette betyder, at varmepumpeanlægget bliver tilsluttet el-nettet og kun
betaler de faktiske omkostninger for
dette.
Til gengæld kan Netselskabet N1
afbryde anlægget, hvis elnettet bliver
overbelastet.

Tilbagebetalingstid

Vær OBS på
Dansk
Kraftvarme
Kapacitets
udbud i august
måned...
Læs artiklen i næste
udgave primo august.

Varmepumpeanlægget hos Nibe
Fjernvarme kan betales tilbage over
3,8 år.
Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid
for varmepumper til mindre varmeværker ”barmarksværker” er 2-5 år.
Dette gør, at de eldrevne varmepumper til en rigtig god investering for
fjernvarmeværkerne.
 Morten Balle Poulsen
Projektleder
AEA
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Lad os hæve ambitionerne
Energi-, forsynings- og
klimaminister Lars Chr.
Lilleholt slog på Energikonference Esbjerg 2019
til lyd for, at de politisk
vedtagne ambitioner for
grøn energi i fjernvarmen i
Danmark skal øges
Da Folketinget i juni 2018 indgik en
politisk aftale om energi, var det bl.a.
med et mål om, at der skal mere vedvarende energiproduktion ind i den
danske energiforsyning.
Energi-, forsynings- og klimaminister
Lars Chr. Lilleholt er dog nu klar til, at
hæve ambitionerne på fjernvarmeområdet, det gav han et oplæg på ved
Energikonference Esbjerg 2019.
- I energiaftalen har vi et mål om 90
procent fjernvarme baseret på vedvarende energi i 2030. Lad os hæve
ambitionen til 100 procent i 2030 og
gerne i god tid inden 2030.
- Vi er godt i gang med at udfase kul,
og så mangler vi kun at udfase den
sidste naturgas, lød det fra ministeren.
Han havde i sit indlæg fokus på, at
den indgåede energiaftale fra sommeren 2018 var kommet i stand med
opbakning fra samtlige partier i Folketinget. Det ser ministeren som en klar
fordel for energibranchen som helhed.
- Det betyder, at vi kan undgå siksak,
hvis der kommer en ny regering til,
konstaterede ministeren, der også
nævnte, at partierne i tiden op til de
afgørende politiske forhandlinger om
energiforliget ”nærmest stod i kø for
at være med”, fastslog han.

Maskinmestre får nøglerolle

Formand for Maskinmestrenes Forening, Jan Rose Andresens, hæftede
sig også ved det positive i, at den nu
gældende energiaftale har opbakning
fra samtlige partier i Folketinget, og
han ser på vegne af sine medlemmer
positivt på aftalen, dens indhold og
dens perspektiver for fremtiden.
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- For Maskinmestrenes Forening
betyder energiaftalen, at mange
maskinmestre indtager nøgleroller i
den grønne omstilling, og vi oplever,
at stadig flere maskinmestre søger
mod job, hvor de kan være med til
at yde et bidrag på Danmarks rejse
mod en vedvarende og bæredygtig
energiforsyning, lød det fra Jan Rose
Andresen.

100 procent vedvarende i 2050

Danmarks energiforbrug skal være 55
procent fra vedvarende energi i 2030
og 100 procent i 2050, men skal
varmen produceres på varmepumper
på el eller biogas, elkedler, biomasse,
geotermi og/eller sol?
- Fjernvarmens fremtid er ikke kul,
men hvad erstatter vi dem med?
- Svaret er en palette af varmekilder
og teknologier. Varmepumper er centrale elementer i løsningen, så fjernvarmebranchen bliver en kæmpe stor
forbruger af grøn el og bliver også på
den måde en nøgle i Danmarks grønne omstillingsproces, sagde Dansk
Fjernvarmes formand Jesper Frost
Rasmussen.
I samme åndedrag slog han fast, at
behovet for el fra kraftvarme givetvis
vil reduceres med den stadig mere
grønne strøm, vi får til blandt andet de
mange el-varmepumper.
Behovet for kraftvarme vil dog ikke
forsvinde, da den blandt andet skal
yde strøm til det elektrificerede energisystem, når solen ikke skinner, og
vinden ikke blæser.
- Fjernvarmen er perfekt til at binde
energisystemer samme, da den både
kan lagre og omsætte megen energi
som for eksempel el. Der er jo ikke
megen mening i at udvinde geotermi,
hvis ikke man har et fjernvarmenet
at afsætte geotermien i, påpegede
Jesper Frost Rasmussen.

Udvikle og ikke afvikle

I sit indlæg om den grønne fremtid
med varme fra grøn strøm opfordrede
han politikere og relevante myndigheder til at passe på fjernvarmen som
et stærkt, kollektivt samfundsgode,

 Ambitionerne for grøn og vedvarende energi i fjernvarmen skal hæves
ifølge Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.
Foto: Christer Holte.
der blandt andet netop har mistet
tilslutnings- og forblivelsespligterne
og fornemmer en mulig ny regulering
i horisonten. De nævnte tiltag er ikke
nødvendigvis til fordel for fjernvarmeselskaberne eller forbrugerne.
- Lad os udvikle fjernvarmen i stedet
for at afvikle den, så fjernvarmen
forbliver at være den hjørnesten i
fremtidens forsyning. Fjernvarme kan
eksempelvis med små investeringer
og det rette samspil af el og gas forsyne de større byer med grøn energi.
Også den produktion vil have behov
for strøm fra kraftvarme på dage
uden sol og vind, sagde Jesper Frost
Rasmussen.

Energi Fyn er din strategiske
partner på både el og gas

Vidste du, at vi
kan hjælpe med at
varetage energispareforpligtelserne i din
forsyning?

Gasaftaler
tilpasset jeres behov
Efter overtagelse af gaskunderne fra Nature Energy er
det vores mål at være varmeforsyningernes foretrukne
samarbejdspartner, når det gælder energi til produktion
og opvarmning.

tilbyder vi også et samarbejde, hvor I kan trække på
vores ekspertise og rådgivning omkring
energibesparelser, omstilling til grøn energi og andre
energiløsninger, der skaber værdi for jeres forsyning.

Ud over en skræddersyet løsning tilpasset jeres profil,

Kontakt os og hør mere om jeres muligheder.

Energikonference Esbjerg 2019 blev
afviklet mandag den 29. april hos
Aalborg Universitet – Esbjerg. Konferencen er tilrettelagt af Maskinmestrenes Forening, Dansk Fjernvarme og
Aalborg Universitet – Esbjerg.
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Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 70 13 19 00, energi@energifyn.dk, www.energifyn.dk

70 års erfaring fylder snart ét år
Der er fuld fart på udviklingen og produktionen af grøn gas i Nature Energy
Fusionen med Xergi har betydet en
videns- og erfaringsudveksling, som
løfter virksomheden.
Det skaber bedre forudsætninger for
at hjælpe med at fuldføre Danmarks
og danske kommuners grønne ambitioner.
En større og stærkere virksomhed
kan både gøre mere for klimaet og
samfundet samt skabe en bedre
forretning. Sådan lød baggrunden for
det samarbejde, der i oktober 2018
blev indgået mellem Nature Energy og
Xergi. Mens Nature Energy producerer biogas, bygger Xergi nøglefærdige
biogasanlæg.
Tilsammen har selskaberne mere end
70 års erfaring på bio- og naturgasområdet, og netop denne fælles
baggrund skaber fundamentet for det
stærke samarbejde.
For næsten ét år siden købte Nature
Energy Xergi af Schouw & Co. og
Hedeselskabet.
Opkøbet har betydet nye muligheder
for ekspansionen af biogasanlæg
og en optimering af den cirkulære
økonomi, som Nature Energy bygger forretningen på – nationalt som
internationalt.
Og mulighederne med biogas er nærmest ubegrænsede.
I første omgang ved at udnytte de
gode forudsætninger for at producere
grøn gas af biomateriale som eksempelvis husdyrgødning og madaffald,
men på længere sigt er det gødning
og grønne kulbrinter, som bliver væsentlige produkter – ud over naturligvis den grønne gas

Vækst skaber grønnere klima

Siden opkøbet af Xergi i oktober 2018
har Nature Energy opkøbt to mindre
biogasanlæg i Danmark, og selskabet
i er i fuld gang med at opføre endnu
flere nye anlæg.
Den grønne omstilling kan ikke gå
hurtig nok, hverken i Danmark eller i
resten af Europa, og biogas er blandt
de bedste eksempler på cirkulær
økonomi. Danskerne får grøn energi
ud i gasnettet, og vi mindsker brugen af fossile brændstoffer. Når vi er
større og stærkere som virksomhed,
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 Nature Energy Videbæk er det seneste byggeri, hvor Nature Energy har
indgået kontrakt med Xergi om opførelsen af anlægget (blev indviet officielt
den 3. juni i år). Foto: Mette Hansen, Nature Energy
kan vi gøre endnu mere for klimaet.
Nature Energy har i dag en produktionskapacitet på mere end 100 mio.
m3. Det gør virksomheden til Europas
største biogasproducent. Og selvom
vores fokus lige nu er i Danmark,
har vi rettet øjnene ud mod resten af
verden. Der er stor interesse for biogas i både Nordamerika og resten af
Europa, og de kigger mod Danmark,
fordi vi er i førertrøjen lige nu pga.
vores store know-how. En rapport fra
Damvad Analytics peger da også på,
at biogas kan blive Danmarks næste
grønne eksporteventyr. Beregninger i
rapporten viser, at der er et potentiale
på 20.000 arbejdspladser og forbedringer af Danmarks BNP på flere
milliarder kroner.

Flere kommuner med klimavenlig energi

De nye anlæg, som er undervejs i
Danmark, skal ligge i kommuner med
megen landbrug som Sønderborg og
Vordingborg. Det betyder, at gyllen
har kort vej til biogasanlæggene.
Gyllen sendes tilbage til markerne,
efter det har været en tur igennem et
af Nature Energys anlæg, -nu endnu
mere næringsrigt og samtidigt næsten lugtfrit og CO2-neutralt. Næsten

2019

intet går til spilde, når der produceres
grøn gas.
Det unikke ved biogas er, at der skabes en grøn cirkel.
Vi starter med at producere biogas
ved at omdanne organisk materiale,
såsom madaffald, industriens restprodukter og gylle, til grøn gas. Når
den grønne gas er sendt ud gennem
gasnettet, køres biomaterialet ud på
omkringliggende marker og fungerer
nu som grøn gødning.
Dermed bruges biomateriale til at
producere energi samt nye fødevarer
– og den grønne cirkel fuldendes.
Sønderborg Kommune er et eksempel på en kommune, som har taget
rigtig godt imod biogas. Den sønderjyske kommune ønsker nemlig endnu
et biogasanlæg, ud over anlægget i
Glansager, der tidligere på året blev
taget første spadestik til.
I Sønderborg kører flere busser
allerede på biogas, og kommunen
har et mål om at være CO2 neutral i
2029 - 20 år før resten af Danmark.
Målsætninger som disse støtter Nature Energy meget op om, og med et
forstærket Nature Energy kommer vi
et godt og langt skridt i retning af 100
procent biogas i gasnettet i Danmark.

Biogas er en vedvarende energikilde
Når der produceres strøm
ved afbrænding af biogas,
kan producenten få udstedt en oprindelsesgaranti som dokumenterer,
at strømmen er produceret på vedvarende energi
Denne garanti kan sælges til forbrugere, der ønsker at købe strøm fra
vedvarende energikilder, hvilket kan
øge værdien af elproduktionen på
biogasværket.
Energinet er administrator af oprindelsesgarantisystemet i Danmark og de
udsteder garantierne til kontoindehavere, i deres certifikatsystem, på
baggrund af den faktiske produktion
af strøm på godkendte VE-anlæg.
Som producent er det ikke nødven-

digt at have sin egen certifikatkonto,
hvis der indgås en aftale med en
certifikathandler, om at få udstedt,
administrere og sælge oprindelsesgarantierne på vegne af producenten.
Hvis dette er tilfældet, skal producenten ikke betale de omkostninger,
der er i forbindelse med at have en
certifikatkonto ved Energinet.
Hvis producenten ønsker at certifikathandleren håndterer alt vedrørende oprindelsesgarantierne, indgås
der en simpel aftale vedrørende pris,
mængde, periode og udbetalingsbetingelser mellem producenten og
certifikathandleren.
Yderligere, underskrives en fuldmagt
til Energinet, der sikrer, at oprindelsesgarantierne må udstedes til certifikathandlerens konto ved Energinet.
Fuldmagten kan findes på Energinets
hjemmeside.

Certifikathandleren udfylder en
anmodning til Energinet om udstedelse af oprindelsesgarantier. I den
forbindelse skal producenten informere certifikathandleren om GSRN- og
CVR-nummer. Anmodningen kan
ligeledes findes på energinet. dk
Når biogasanlægget er godkendt
ved Energinet, vil der løbende blive
udstedt oprindelsesgarantier, til certifikathandlerens konto, i forhold til den
faktiske produktion på værket.
Producenten skal derfor ikke gøre
yderligere, og vil blive betalt jf. de
vilkår der er indgået i kontrakten med
certifikathandleren.
 Lasse Helleskov Ravn
Centrica
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EMD-normal

505,9

441,0

458,3

342,7

210,8

118,8

62,2

67,9

155,6

279,8

402,5

482,8

1993-2002

499,6

443,3

452,8

321,6

200,0

117,8

56,7

50,5

137,7

261,3

388,8

505,3

2019

474,3

380,6

404,1

274,3

EMD-normal

478,1

421,0

441,8

338,5

214,6

126,7

69,3

64,2

141,5

261,7

378,2

451,5

1993-2002

471,6

422,1

439,5

319,2

204,4

126,0

65,3

47,5

123,1

242,0

370,2

476,4

2019

463,3

364,8

383,4

261,5

EMD-normal

498,6

432,3

445,8

328,2

202,6

113,0

59,4

61,3

146,7

269,8

396,3

474,4

1993-2002

489,2

431,4

442,5

309,5

189,1

115,3

54,7

46,2

127,8

250,9

383,6

491,0

2019

465,6

367,1

385,8

264,2

EMD-normal

484,7

423,6

423,2

311,5

188,0

99,9

42,9

43,0

116,2

241,2

376,2

461,2

171,0

96,5

38,9

28,8

105,3

226,4

365,6

477,6

1993-2002

478,7

422,3

422,8

292,9

2019

446,7

343,4

356,7

243,2

EMD-normal

496,6

431,6

440,9

317,9

187,9

102,5

50,3

52,9

134,8

259,4

387,6

470,7

1993-2002

484,7

428,8

435,4

296,7

171,6

98,8

42,8

36,9

115,5

241,4

373,6

480,7

2019

472,6

358,4

368,0

248,2

EMD-normal

503,2

436,2

445,3

314,9

186,3

93,5

42,3

43,6

130,7

260,6

389,8

473,0

1993-2002

494,9

436,4

442,1

300,4

177,2

94,4

37,6

32,1

118,0

245,2

380,9

489,7

2019

491,4

366,3

372,5

245,8

EMD-normal

492,6

431,4

444,8

329,0

202,9

108,5

52,5

52,7

133,4

258,0

385,1

466,2

1993-2002

484,9

431,6

441,0

310,8

190,6

106,8

47,4

38,1

117,6

240,7

373,8

482,9

2019

475,2

366,1

380,1

256,4

Et døgns skyggegraddøgn beregnes som 17°C fratrukket døgnmiddeltemperaturen. I tabellen er opgjort skyggegraddøgn for
6 landsdele. Data frem til 2003 er baseret på 6 DMI målestationer. Data efter 2004 er baseret på modellerede data fra NCAR
projektet ”NCEP Reanalysis data”, stillet til rådighed af NOAA-CIRES Climate Dianostics Center. Hele landet er et gennemsnit af
værdierne for de 6 landsdele samt bornholm. EMD-normalår bygger på DMI-målinger for perioden 1987-1998.
Kilde: NCEP Reanalysis data, EMD (Energi- og Miljødata) Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, tlf. 96 35 44 44, fax 96 35 44 46.
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Kraftvarme
er også
fremtidens energi

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.
Biogas fylder mere og mere i gasnettet, og gør gassen grøn.
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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