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De danske kraftvarmeværker oplever 
forandringens vinde i disse år med blandt
andet ophævelse af produktions- og 
forbrugerbindinger i den kollektive 
varmeforsyning og stigende krav til grøn 
og bæredygtig energi…!
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Opsætning energioptagere til det nye varme-
pumpeanlæg ved Asaa Fjernvarme. Aktive 
Energi Anlæg A/S skal som totalentreprenør 
levere og etablere et komplet 2,0 MW luft 
til vand varmepumpeanlæg med tilhørende 
installationer til Asaa Fjernvarme.

Foreningen Danske Kraftvarmeværker 
hilser regeringens politiske målsætning 
om en 70 procent CO2 reduktion i 2030 
i forhold til 1990 velkommen. 
Netop i varmesektoren er der store po-
tentialer for en hurtig og effektiv omstil-
ling væk fra de fossile brændstoffer både 
på de enkelte virksomheder og fjernvar-
meværkerne. 
Foreningen Danske Kraftvarmeværker 
må dog samtidig indstille til regeringen, 
at der hurtigst muligt åbnes for en mo-
dernisering af projektbekendtgørelsen, 
så den fremadrettet understøtter den 
grønne omstilling og ikke som nu fast- 
låser værkerne til fossile brændsler. 
Mange værker oplever den nuværende 
projektbekendtgørelse som en væsent-
lig barriere for, at gode og bæredygtige 
konverteringsprojekter fra naturgas til 
fjernvarme ikke bliver gennemført. 
Mange projekter kan gennemføres med 
store selskabsøkonomiske gevinster og 
med billigere priser til eksisterende og 
kommende kunder, men projekterne 
trækkes ofte i langdrag med høringer 
og indsigelser om samfundsøkonomi fra 
de nu tidligere gasdistributionsselskaber 
DGD og HMN.

Derfor er det nødvendigt med en 
væsentlig modernisering af projektbe-

kendtgørelsen, således at krav om CO2 
neutralitet, selskabsøkonomi og bære-
dygtige løsninger får en langt større 
vægt, når konverteringsprojekter fra 
naturgas til fjernvarme skal godkendes 
af de kommunale myndigheder.

Den 7. november 2019 modtog Næstved 
Fjernvarme en stadfæstelse af Næst-
ved Kommunes projektgodkendelse af 
et konverteringsprojekt, hvor ca. 1.650 
husstande ønskes konverteret fra natur-
gas og olie til fjernvarme. 

Projektet blev godkendt af Næstved 
Kommune i november 2017, og DGD 
valgte efterfølgende at påklage godken-
delsen til Energiklagenævnet. 
Det er derfor med stor tilfredshed, at 
Næstved Fjernvarme nu efter godt 2 års 
sagsbehandlingstid i Energiklagenævnet 
endelig kan igangsætte konverterings-
projektet og fortrænge godt 27.000 tons 
CO2 i Næstved by over de næste 8 år.

Det nye statsejede gasselskab EVIDA 
ønsker gennem åbenhed og dialog at 
understøtte den grønne omstilling.  
EVIDA vil derfor i det nye år på deres 
hjemmeside fremlægge tilgængelige 
data, som kan bruges af rådgivere, 
kommuner og fjernvarmeselskaber ved 
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En varmesektor med stort potentiale
udarbejdelse af projektforslag for 
konverteringsprojekter fra naturgas til 
fjernvarme. 
Foreningen Danske Kraftvarmeværker 
ser tiltaget som et godt initiativ og ser 
frem til, at høringsprocessen i forbin-
delse med godkendelse af projekt-
forslag fremadrettet sker langt mere 
smidigt og hurtigere end tidligere.

Økonomiske og tekniske kon-
sekvenser ved modernisering 
af den kollektive varmeforsy-
ning
Foreningens formand Tage Meltofte 
og direktør Erik Nørregaard Hansen 
deltog den 27. november i en work-
shop i Energistyrelsen vedrørende 
analysen af en moderniseret varme-
sektor, også kendt som ”Modernise-
ringsanalysen”.
Formålet for Energistyrelsen med 
afholdelse af denne workshop var at 
arbejde på en række konsekvensana-
lyser af ophævelse af produktions- og 
forbrugerbindinger i den kollektive 
varmeforsyning. 
Der har bl.a. været afholdt møder 
med branchens aktører for at få input 
til analyserne. Med udgangspunkt i 
delkonklusioner fra analyserne afholdt 
Energistyrelsen derfor denne works-

hop. Workshoppen skulle gerne sigte 
mod at give teknisk input til det samle-
de beslutningsgrundlag om moderni-
seringsforslagene.

Energistyrelsen præsenterede de fore-
løbige resultater fra Moderniserings-
analysen og præsenterede forskellige 
problemstillinger.

På workshoppen blev det ligeledes 
drøftet, hvilke konsekvenser det vil 
give for selskaber, forbrugere, investe-
ringer, samfundsøkonomi, klima mv.

Det, der er så vigtigt, hvis fjernvarme-
kunderne skal gives fri, er at der sam-
tidig ophæves bindinger som kraft-
varmekravet og bindingen til naturgas, 
og hvis man vil et frit marked, er det 
nødvendigt at afskaffe langt største-
delen af den regulering, vi har i dag og 
ikke mindst den påtænkte regulering. 

I øvrigt ser vi ingen problemer i et 
frit marked, der er dog ting, der skal 
afklares f.eks muligheder for kommu-
negaranti, nye lån i Kommunekredit og 
omlægning af eksisterende lån.

Grundbeløb efter 2018
Foreningen har i samarbejde med 

Dansk Gartneri gennemgået en række 
sager, som vi ligeledes har holdt 
møde om og præsenteret for Energi-
styrelsen. 
Energistyrelsen har dog i første om-
gang afvist sagerne. Det har medført, 
at vi har kontaktet energijurist Marlene 
Hannibal, hvilket har medført, at vi har 
bedt om aktindsigt i 3 prøvesager, 
som ikke helt tilfældigt også var med i 
sagerne om overkompensation.

Efter gennemgang af prøvesagerne 
foretager Dansk Gartneri og forenin-
gen en vurdering af, om der er grund-
lag for at gå videre med sagen.

Afgiftsrådgivning
Vores afgiftsekspert Ivan Ibsen har 
valgt at opsige samarbejdet med 
foreningen til fordel for en stilling ved 
KPMG. Ivan har dog indvilliget i stadig 
at yde assistance til foreningen i prin-
cipielle og politiske sager.

Bestyrelsen vil gerne benytte lejlig-
heden til at takke alle vores medlem-
mer og mange samarbejdspartnere 
for et godt samarbejde i det forløbne 
år og ønsker alle en glædelig jul samt 
et godt nytår.

Bestyrelsen og Sekretariatet ønsker alle medlemmer, 
annoncører og forfattere i Kraftvarme NYT, samarbejdspartnere 

samt læsere af bladet et godt nytår!
Sekretariatet holder lukket i uge 3, 2020

Husk! Generalforsamlingen lørdag den 14 marts 2020 på Hotel Sabro Kro
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- Som lovforslaget er udformet, er det 
vores vurdering, at lovforslaget ikke i 
tilstrækkelig grad vil fremme udnyttel-
se af spildvarme. Vi vil derfor forfølge 
den politiske mulighed for at få 
ændret loven, så både store og små 
virksomheder samt kraftvarmeværker 
og varmeværker kan få en økonomisk 
gulerod til at udnytte spildvarmen fra 
industri, siger formand for Forenin-
gen Danske Kraftvarmeværker Tage 
Meltofte. 

Generelt er foreningen af den mening, 
at politikerne bør være positive for ud-
nyttelse af spildvarme, idet man ved 
udnyttelse af spildvarme lettere kan 
opfylde regeringens mål om 70 pro-
cent reduktion af CO2-udledningen.

I forhold til det lovforslag, der var i hø-
ring, er der i det fremsatte lovforslag 
en positiv ændring. Overgangs-
ordningen bliver forlænget med et år, 
så man ved igangværende projekter 
har til udgangen af 2020 til at komme 
i mål med projektet.  

Det forudsætter dog:
1. at der inden udgangen af 2019 er 

indgået en aftale om levering af 
varme fra virksomheden til værket.

2. at virksomheden rent faktisk leverer 
overskudsvarme til værket inden 
udgangen af 2020.

Derfor haster det med at få udarbej-
det aftaler om levering af overskuds-
varme – inden den 31. december 
2019.

Opfordring til medlemmerne
Hvis I har nogle projekter i støbeske-
en, er det bare om – inden udgangen 
af 2019, at få udformet en aftale om 
levering af varme, idet man så kan 
vælge, om man vil bruge de nye eller 
de gamle regler. Det kan så eventu-
elt fremgå af aftalen, at aftalen kan 
ophæves, hvis projektet ikke bliver 
gennemført i 2020.
Så kan virksomheden altid se, om 
den kan nå at få projektet gennemført 
i 2020.

Omlægning af afgift på overskudsvarme
Foreningen Danske Kraftvarmeværker gør op-
mærksom på, at Regeringen nu har fremsat lovfor-
slag om ændring af afgiften på overskudsvarme

 Ivan Ibsen  
Afgiftsrådgiver  
Decentral Energihandel ApS

 Et nyt lovforslag om ændring af afgiften på overskudsvarme tilgodeser ifølge Foreningen Danske Kraftvarmeværker ikke  
ønsket om mere udnyttelse af spildvarmen fra industrien.
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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.

Læs mere på
www.natureenergy.dk
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Bred aftale om ambitiøs 
og bindende klimalov

Der blev fredag aften den 6. decem-
ber indgået en bred politisk aftale 
om en klimalov, som skal sikre, at 
Danmark når i mål med at reducere 
udledningen af drivhusgasser med 
70 procent i 2030 sammenlignet med 
niveauet i 1990.

Bred opbakning
Regeringen (Socialdemokratiet), Ven-
stre, Dansk Folkeparti, Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti, Enheds-
listen, Det Konservative Folkeparti og 
Alternativet har indgået aftale om en 
ambitiøs og bindende klimalov. 
Klimaloven gør klimamålet på 70 
procent i 2030 til dansk lov og sikrer, 
at Danmark tager lederskab for den 
grønne omstilling, hæver ambitionerne 
for klimaet og inspirerer hele verden til 
klimahandling.

Ønsker at forpligte for  
fremtiden
Med den nye klimalov vil den til en-
hver tid siddende regering være for-
pligtet til at sikre virkeliggørelsen af 70 
procent målet i 2030. Med den brede 
opbakning blandt Folketingets partier 
er klimaloven bindende for fremtiden.
Samtidig styrkes Klimarådets rolle 
som uafhængig klimavagthund be-
tydeligt. Rådets får flere midler, flere 
eksperter og vælger selv ny formand 
og nye medlemmer.

- Vi får nu en bindende klimalov, som 
er en af verdens mest ambitiøse. Jeg 
ser loven som en afgørende vending i 
klimakampen – og et fantastisk afsæt 
til de kommende forhandlinger om en 
klimahandlingsplan, hvor de ambi-
tiøse mål skal omsættes til konkret 

grøn handling, siger klima-, energi- og 
forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Lovfæstning af 70 procent- 
målet
Klimaloven lovfæster 70 procent 
målet og forpligter den nuværende 
og fremtidige klimaministre til konkret 
handling. 
Handlepligten i loven sikrer, at den 
til enhver tid siddende klimaminister 
konstant holdes til ilden og ikke kan 
slække på indsatsen.
Klimarådet skal i starten af hvert år 
give en faglig vurdering af, om rege-
ringen er på rette vej mod klimalovens 
mål. Samtidig skal klima-, energi- og 
forsyningsministeren senere på året 
fremlægge et klimaprogram,som bli-
ver det helt centrale redskab for den 
løbende vurdering og justering af den 
danske klimaindsats.
Klimaministeren skal som afslutning 
på året stå skoleret til en klimaeksa-
men i Folketinget. Her skal Folketinget 

vurdere, om regeringen lever op til 
klimaloven, eller om den skal pålæg-
ges at handle yderligere. Folketinget 
er den endelige dommer over, om 
initiativerne er tilstrækkelige.

Svært forløb
Forhandlingerne om klimaloven har 
stået på siden september, hvor de 
otte partier bag aftalen sammen har 
vendt hver en sten.

- Det har været et svært og sejt forløb 
at komme igennem. Men det har væ-
ret afgørende for regeringen, at klima-
loven ikke bare kan annulleres af en 
mindre ambitiøs regering i fremtiden. 
Derfor er det afgørende, at vi nu har 
sikret et bredt flertal bag loven. Jeg 
vil derfor gerne sige tak til hver og en, 
der har sat deres ben i forhandlings-
lokalet gennem hele efteråret, siger 
klima-, energi- og forsyningsminister 
Dan Jørgensen.
Klimaloven fremsættes i Folketinget til 

Det sidste punktum i 
aftalen om Danmarks 
klimalov er sat efter  
flere ugers forhand- 
linger

 Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen ser klimaloven som en 
afgørende vending i klimakampen – og et fantastisk afsæt til de kommende for-
handlinger om en klimahandlingsplan, hvor de ambitiøse mål skal omsættes til 
konkret grøn handling
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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

Invitation

59205 Invitation annonce.indd   1 19/03/2019   10.47
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februar 2020.

Fakta ”Hvad står der i den nye 
klimalov”:
- Klimaloven sikrer, at Danmark arbej-
der for at reducere sine udledninger 
med 70 procent i 2030 ift. 1990 og 
mod klimaneutralitet i senest 2050
- Klimaloven er bindende
- Drivhusgasudledningerne, som 
indgår i klimalovens mål, opgøres efter 
FN’s opgørelsesregler

Delmål og klimahandlingsplan
- Klimaloven indeholder en mekanis-
me for fastsættelse af delmål. Hvert 
femte år skal sættes et delmål med 
tiårigt perspektiv.
- I forbindelse med regeringens 
kommende klimahandlingsplan i 2020 
sættes et indikativt (bekendtgjort) 
delmål for 2025.
Delmålene fastsættes efterfølgende 
ved lov.
Årligt klimaprogram og handlepligt:
- Der knyttes en handlepligt til klimalo-
ven. Den indtræder, hvis regeringens 
klimaindsats ikke kan anskueliggøre, 
at klimalovens mål kan nås.
- Klimarådet giver årligt deres faglige 

vurdering af, om handlepligten ind-
træder og giver årlige anbefalinger til 
klimaindsatsen.
- Ministeren skal hvert år i septem-
ber fremlægge et klimaprogram med 
initiativer på kort og lang sigt, der 
viser, hvad regeringen vil gøre for at nå 
klimalovens mål.
- Ministeren skal hvert år til særlig 
eksamen i Folketinget. Her vurderer 
Folketinget, om regeringens initiativer 
er tilstrækkelige.

Klimarådets organisering
Klimarådet styrkes og udvides fra 6-8 
medlemmer, rådets midler mere end 
fordobles, og rådets uafhængighed 
styrkes ved at rådet selv vælger ny 
formand og medlemmer og tilknyttes 
et klimadialogforum med repræsen-
tanter fra bl.a. brancheorganisationer, 
tænketanke og grønne organisationer.

Global afrapportering  
og strategi
Klimaloven forpligter regeringen til en 
særskilt global afrapportering af de 
internationale effekter af den danske 
klimaindsats samt effekterne af dansk 
import og forbrug.

Regeringen forpligtes årligt til at lave 
en global strategi for, hvordan re-
geringens udenrigs-, udviklings- og 
handelspolitik bidrager til at sikre, at 
Danmark spiller en rolle som global 
drivkraft i international klimapolitik
Klimaloven skal som tidligere anført, 
efter planen, følges op af klimahand-
lingsplaner i foråret.
Loven fastslår, at reduktionerne i 
drivhusgasserne skal ske på dansk 
grund. 
Dermed afskærer partierne sig fra at 
bruge køb af CO2-kvoter som en vej 
til at nå målet - en metode, som var 
blevet meget kritiseret op til lovens 
vedtagelse.

Vi følger udviklingen her i bladet 
tæt og følger op når vi kender den 
betydning, det vil få for de danske 
kraftvarmeværker (konsekvenser og 
muligheder).
På ministeriets hjemmeside  
www.kefm.dk findes en temaside om 
klimaloven, hvor aftalen kan hentes i 
sin helhed og enkeltelementer forkla-
res uddybende.

 Til foråret skal Klimaloven følges op af handleplaner, som kan få direkte indflydelse på fremtidens strategier mht. energipro-
duktionen på de danske kraftvarmeværker.
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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 naturgas -
markedet. Vores trading-afdeling kan der for 
ti lbyde din virksomhed skræddersyet porte følje-
styring, 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.

Energi til livet |   SEAS-NVE.DK

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 
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Danmark og Holland deler sol 
og vind gennem kabel

En enorm bygning beklædt med 
brune aluminiumsplader i udkanten af 
landsbyen Endrup nordøst for Esbjerg 
er det synlige bevis på, at det danske 
og hollandske elsystem nu er direkte 
forbundet. 
Bygningen rummer det anlæg, som 
konverterer vekselstrøm til jævnstrøm, 
så strømmen kan sendes gennem det 
320 km lange COBRAcable til Eem-
haven i det nordlige Holland. 
Her sørger et lignende anlæg for, 
at jævnstrømmen ændres til vekse-
strøm, inden den sendes ud i det 
hollandske elnet. 
På dage med vindstille og højere 
elpriser i Danmark kan strømmens 
retning ven-des, så det er det danske 
elnet, der suppleres med strøm fra 
Holland via COBRAcable. 

Med COBRAcable er Danmark nu 
elektrisk forbundet til Sverige, Norge, 

Tysk-land og Holland. I slutningen af 
2023 kan også Storbritannien føres til 
rækken af lande, som Danmark kan 
udveksle el med, nemlig når det 1400 
MW store Vi-king Link sættes i drift.

Centrale for den grønne omstilling
Danmarks elforbindelser til nabolan-
dene spiller en central rolle i den grøn-
ne omstilling. De er med til at skabe 
balance i et elsystem, der bliver mere 
og mere afhængigt af vindhastigheder 
og skydække, og med elforbindelser 
til højprisområder som Holland kan 
værdien af vindkraften øges. 

- Når vi får meget mere vindenergi, er 
det godt at kunne eksportere til folk, 
der vil betale mere. Der kommer man-
ge flere timer og dage, hvor vindpro-
duktionen vil overstige vores samlede 
forbrug. Hvis ikke vi kunne eksporte-
re, så skulle vi slukke for vindmøllerne, 

siger Energinet Eltransmissions admi-
nistrerende direktør Henrik Riis.

Mulighed for at tilslutte havmøller
COBRAcable er etableret i et sam-
arbejde mellem danske Energinet og 
hollandske TenneT. Det 320 km lange 
kabel, heraf de 300 km på bunden 
af Nordsøen, er leveret af italienske 
Prysmian, mens det er Siemens, som 
har leveret de to kon-verteranlæg.  

- Vi har anvendt den nyere ensret-
terteknologi kaldet Voltage Source 
Converter (VSC). Det gør kabelforbin-
delsen unik i den forstand, at det er 
muligt at koble en havvindmøllepark til 
søkablet. Dermed kan COBRAcable 
blive det første skridt på vejen mod at 
etablere et transmissionsnet i Nord-
søen, siger Energinets projektleder 
Poul-Jacob Vilhelmsen.
 

I september 2019 blev der for første gang overført effekt på det 700 MW store 
COBRAcable, der forbinder det danske og hollandske elsystem

 Her ses konverterstationen i Endrup.
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Lad os tales ved om fx:

• Grøn omstilling
• Målerudskiftning og fjernaflæsning
• Udbuds- og projektstyring
• Ledningsregistrering
• Vedtægter, tekniske bestemmelser  

Træk på os - når I har behov for det

dfp.dk    Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Vil du vide mere, så kontakt Mogens Nielsen på mobil 2332 0770.

Vejen til et 
færdigt projekt

Strategi

Projektforslag

Myndigheds- 
behandling

Udbud

Miljø-
godkendelse

Kontrakter 

Anlæg og 
aflevering

Anvendelsen af VSC-teknologi fremfor 
den mere udbredte LCC-teknologi har 
også den fordel, at den kan styre den 
reaktive effekt og dermed bidrage til 
spændingsreguleringen i vekselstrøm-
snettet. Dette gør VSC-teknologien 
attraktiv i forbindelse med den grønne 
omstilling, hvor der bliver færre kraft-
værker, og dermed færre anlæg, der 
kan levere spændingsregulering.

COBRAcable er på EUs liste over 
elforbindelser, der forbedrer sammen-
hængen mellem Europas energi-
systemer og styrker konkurrencen, 
forsyningssikkerheden og den grønne 
omstilling. Det er også baggrunden 
for, at EU har givet finansiel støtte til 
projektet. Støtten blev givet med den 
betingelse, at det skulle være muligt at 
slutte en havmøllepark til søkablet. 

 Som man kan se på billedet, er der tale om en stor og tung kabelføring, som 
kræver store kraner til håndtering af lægningen mellem Fanø og Esbjerg.

 Karin Tronbech Hansen  
Seniorkommunikations-
konsulent Cobra
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Varmepumper og digital 
modellering

Digital modellering kan være løsnin-
gen til at åbne vejen mod bæredygtig 
varmeforsyning.
Med udløbet af produktionstilskud, 
ændringen af tilslutningspligt og 
politisk fokus på bæredygtig varme-
forsyning, er fjernvarmeselskaberne 
under stort pres for at finde teknologi-
er der både er konkurrencedygtige og 
bæredygtige.

Varmepumpeteknologi betragtes af 
de fleste som den bedste teknologi til 
både lave varmepriser og bæredygtig 
varmeproduktion.

For at sikre både tilstrækkeligt høje 
fremløbstemperaturer og lave varme-
priser er den mest attraktive løsning 
typisk at kombinere de nye varme-
pumper med eksisterende varmepro-
duktion.

Denne løsning stiller dog et par krav: 
1. En returtemperatur på højst 40° C 

til varmepumpen.
2. Optimering af en stadigt mere kom-

pleks varmeproduktion.

For at opnå en lav returtemperatur er 
det nødvendigt at se på varmetabet i 
nettet, og på kundernes lave delta T.
Forsøg på at skubbe udfordringer 
med dårlig afkøling tilbage til varme-
kunderne med incitamentstariffer har 
givet blandede resultater. 
Varmetab i nettet betragtes ofte som 

en kompleks egenskab ved fjernvar-
me frem for en udfordring der skal 
håndteres.
Den stigende kompleksitet i varme-
produktionen understreges af det 
faktum, at fjernvarmenettet, produkti-
onen og varmeforbruget spiller ind på 
hinanden, mens ingen analyseværk-
tøjer til nu har kunnet håndtere dette 
dynamiske samspil, og har nøjedes 
med at fokusere på enten nettet eller 
produktionen med givne værdier for 
fremløb- og returtemperaturer. 
Det har efterladt fjernvarmeselskaber-
ne uden mulighed for at få indsigt i 
væsentlige sammenhænge og dyna-
mikker i varmesystemet.

Digital modellering
Svaret for at nedbringe nettab, lavt 
delta T hos varmekunderne og opnå 
lave returtemperaturer er bedre digital 
modellering.
En ny generation af digitale modelle-
rings værktøjer lader til at give netop 
det manglende indblik, så fjernvarme-
selskaber på ny kan fokusere på var-
metab og dårlig afkøling hos varme-
kunderne.

Nogle værktøjer bygger på de enor-
me datamængder fra fjernaflæste må-
lere. Sådanne værktøjer giver indsigt i 
temperatur- og afkølingsproblemer. 
Med denne type analyseværktøj kan 
drifts- og optimeringsteamet arbejde 
med nettet efter ”trial-and-error”-me-

toder, og i løbet af uger have nok data 
til at konkludere på effekten af deres 
tiltag.
Denne type forbrugsdataværktøjer er 
helt sikkert et stort skridt fremad og 
har allerede nu vist deres værd blandt 
”first mover” fjernvarmeselskaber.
Disse værktøjer giver nødvendig og 
værdifuld indsigt, men mangler analy-
se- og simuleringsdelen til at beregne 
og finde de optimale løsninger.

”Trial-and-error“ er tidskrævende, og 
reelt ikke muligt ved større investerin-
ger som f.eks. større varmepumper, 
hvor beslutningstagerne må nøjes 
med ikke-testede antagelser. 
Derudover giver analyseværktøjer ikke 
svaret på kundernes lave afkøling, 
eller indsigt i sammenhængen til pro-
duktionen via en dynamisk simulering, 
som må tilgås separat. 

En integreret analyse inklusive si-
mulering af varmeproduktionen og 
nettet er nødvendig for at nå op på 
et så højt niveau af indsigt og viden, 
at store investeringsbeslutninger kan 
træffes uden risiko for økonomi som i 
sidste ende må lægges på varmepri-
sen. 

Resultat af simulering af 
et samlet fjernvarmesystem, 
hvor en 60°C varmepumpe 
introduceres, med ”før” 
og ”efter” nettemperaturer. 

Installation af store varmepumper i fjernvarmen, gør udfordringen med nettab 
og dårlig afkøling mere aktuel end nogensinde

Med udløbet af produktionstilskud, ændringen af tilslutningspligt og politisk fokus på bæredygtig varmeforsyning, er 
kraftvarmeværkerne under stort pres for at finde teknologier der både er konkurrencedygtige og bæredygtige 
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Forklaring: Grøn  = fremløbstempera-
tur, rød  = fremløbstemperatur fra var-
mepumpen, blå er returtemperaturen.
En 60°C varmepumpen forvarmer re-
turvandet. I det eksisterende fjernvar-
menet (venstre) tager varmepumpen 
60procent af varmeproduktionen. Ef-
ter optimering af driftstemperaturerne, 
øges varmepumpeandelen til 85pro-
cent, hvor eksisterende varmekilde 
hæver temperaturen når nødvendigt.
Kilde: Hysopt.

Denne type værktøj er nu tilgængelig 
for danske fjernvarmeselskaber.
I virkeligheden er der tale om en 
kombination af en række kendte nyere 
designprincipper, beregningstekno-
logier og termodynamikkens love. Til 
sammen giver det et utroligt stærkt 
design- og analyseværktøj, som dels 
kan analysere det bestående fjernvar-
menet og varmeproduktion, og dels 
analysere effekten af diverse større og 
mindre tiltag i net og produktion.

Digital fremtid
Digital modellering af fjernvarmesy-
stemerne er fremtiden, og vil åbne for 
optimering, hvor opgaven tidligere var 
for voldsom. 
Danmark er verdensførende indenfor 
fjernvarme og med digital matematisk 
modellering går dansk fjernvarme går 
igen forrest og viser vejen.
Hysopt søger fjernvarmeselskaber 
som overvejer varmepumper, og har 
interesse i en digitalisering og samlet 
matematisk analyse af fjernvarmenet-
tet og varmeproduktionen for at opnå 
et reduceret varmetab og lave retur-
temperaturer.

FA K TA
OM HYSOPT OG DIGITAL 

MODELLERING

Hysopt blev etableret I 2014 som 
et spinoff fra Antwerpen Univer-
sitet. BAseret på 120+ projekter 
med fuld digital modellering 
konkluderer man at:

- En digital model og analyse 
bør være et “must have” før be-
slutning om varmepumpe. 

- Optimeringspotentialet for 
fjernvarmen med en digital 
dynamisk simuleringsmodel er 
væsentligt højere delta T, ter-
misk balance i fjernvarmenettet, 
lavere varmetab og en model til 
fremtidige udvidelser og æn-
dringer.

Mere info:  
www.hysopt.dk/webinar

 En 60°C varmepumpen forvarmer returvandet. I det eksisterende fjernvarmenet (venstre) tager varmepumpen 60 
procent af varmeproduktionen. Efter optimering af driftstemperaturerne, øges varmepumpeandelen til 85 procent, hvor 
eksisterende varmekilde hæver temperaturen når nødvendigt. Kilde: Hysopt.

 Niels Vinding  
Business Development 
Manager, Hysopt
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 Electrochaeas power-to-gas-anlæg i Avedøre er nu 
begyndt at levere biometan til det danske naturgasnet, 
fremstillet i en biokatalytisk proces med anvendelse af brint 
og det CO2, der udskilles fra slam fra Biofors´ renseanlæg. 
Foto: Electrochaea GmbH.

og demonstrationsprojekter (EUDP). Projektet sigter mod 
at udvikle en effektiv og konkurrencedygtig løsning til 
opbevaring af vindenergi og regulering af energiforsyning 
og efterspørgsel. 
Interessen for en effektiv løsning for lagring af vedvarende 
energi er særlig stor i Danmark. Her leverer sol- og vind-
kraft i perioder langt over 100 procent af Danmarks nuvæ-
rende elforbrug, og selv om vindkraft skal dække en stadig 
større andel af det samlede energiforbrug, ventes sol- og 
vindkraften i 2030 ifølge Dansk Energi at dække hele 128 
procent af det årlige elforbrug. 
Det øger behovet for at kunne lagre strømmen, når pro-
duktionen overstiger forbruget og eksporten. Hertil er 
netop biometan særlig velegnet, fordi det meget billigt kan 
lagres i naturgasnettet og de tilhørende store gaslagre i Ll. 
Torup ved Viborg og Stenlille på Sjælland.

Forløber for større anlæg i udlandet
- Jeg er stolt over, at Electrochaea-teamet sammen med 
vores partnere har nået en betydelig milepæl i anvendelsen 
af biologisk metanisering i industriel skala. Teknologien har 
vist sig at være ekstremt robust og fleksibel, så vi fokuserer 
nu på kommerciel brug af bioreaktorer. 
Vores fokus er på den næste generation af el-til-gas-syste-
mer i det to-trecifrede megawatt-størrelse, siger Mich Hein, 
administrerende direktør for Electrochaea.

Senest annoncerede Electrochaea i august 2019 åbningen 
af det første amerikanske biometaniseringsanlæg i Golden, 
Colorado. Faciliteten er et fælles projekt fra det sydlige Ca-
lifornien med Gas Co. (SoCalGas) og National Renewable 
Energy Laboratory (NREL) fra det amerikanske energimi-
nisterium. Et tredje anlæg med elektrochea-teknologi er 
placeret i Solothurn, Schweiz, og har fodret grøn metan i 
det schweiziske gasnet siden juni 2019.

Om Electrochaea GmbH
På grundlag af biokatalyse tilbyder Electrochaea en mul-
tinationalt patenteret power-to-gas-nøgleteknologi, der 
omkostningseffektivt genanvender CO2 ved brug af over-
skydende elektrisk energi til at producere anvendelig bio-
metan. De første systemer i industriel skala fungerer med 
succes i USA, Schweiz og Danmark. I 2025 er der planlagt 
anlæg med anvendelse af mere end 1 GigaWatt elkraft.
23 ansatte arbejder for Electrochaea i Danmark og i ho-
vedkvarteret i München-Planegg. 

Nyt anlæg omdanner CO2 
og brint til biometan

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

Tlf.: 2016 9600 • www.dgc.dk  

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

• Bestemmelse af virkningsgrad på  
 kedler og motorer

• Analyse af naturgas og biogas

• Screening for metanlækager 

• Kvantificering af metantab

• CO2-verifikation

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. 

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

360 grader
Og kompasset rettet mod bedre energi

+45 7010 0234  |  verdo.com/energy

#energianlæg
#sol
#biomasse
#varmepumper
#elkedler
#service
#biobrændsel
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Her ses pilotanlægget ved Avedøre som det første anlæg i Danmark til at 
levere biometan til det danske naturgasnet. Foto: Electrochaea GmbH.

Anlægget er placeret i forbindelse 
med BIOFOS Renseanlæg på Aved-
øre Holme og bruger en multi-paten-
teret teknologi, der er udviklet af det 
tyske firma Electrochaea. 

• Verdens største biologiske kraft-til-
gas-anlæg i Avedøre tilfører biome-
tan til naturgasnettet 

• Kommerciel brug af en bioreaktor i 
Danmark i netværksskala efter en 
vellykket testfase

• Gaskvaliteten overstiger kravene til 
at levere gassen til naturgasnettet 

• Vigtigt bidrag til stabilitet i el-nettet, 
CO2-reduktion og lagring af vedva-
rende energi

Teknologien er baseret på anvendelse 
af elektricitet fra vedvarende energikil-
der til produktion af brint, som derefter 
omdannes til biometan ved tilsætning 
af kuldioxid (CO2) med brug af ar-
chea-mikroorganismer i en katalytisk 
proces. 
CO2-gassen kommer fra det nærlig-
gende renseanlæg, hvor det udskil-
les ved produktionen af biometan, 
men kan også fås fra enhver anden 
CO2-kilde. 
El-til-gasanlægget i Avedøre har med 
brug af op til 1 MW el kapacitet til at 
tilføre op til 1.200 kubikmeter biome-
tan til naturgasnettet i døgnet og på 
årsbasis binde op til 800 ton CO2. 

Gassen, der således produceres 
fra vedvarende ressourcer, indehol-
der mere end 98 procent metan og 
mindre end 1 procent af brint og 1 
procent CO2. 
Dermed overgås kvalitetskravene til 
at levere biometan til naturgasnettet 
i både Danmark og andre relevante 
markeder som Tyskland eller Califor-
nien. 
Anlægget i Avedøre er etableret i tæt 
samarbejde med HMN Gasnet, som 
nu er overtaget af det statslige Ener-
ginet. Det er en udløber af det fælles 
BioCat-projekt (www.biocat-project.
com), som fik økonomisk støtte af 
Energistyrelsens midler til udviklings- 

Nyt anlæg omdanner CO2 
og brint til biometan
Efter en vellykket testfase leverede verdens hidtil største el-til-gasanlæg 
(power-to-gas) i Avedøre ved København den 24. september 2019 for første 
gang biometan til det danske naturgasnet
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Lige nu er de danske fjernvarmevær-
ker i gang med en markant omstilling 
af deres produktionsenheder, hvor 
mange naturgasforsynede værker 
etablerer solvarmeanlæg og luft-vand 
varmepumper imens andre har opti-
meret på deres kraftvarmeanlæg. 
Der er tale om en markant omstilling til 
grønne produktionsenheder til fordel 
for både klimaet og forbrugernes 
varmeregning. 

Alene i det tidligere HMN GasNets 
forsyningsområde har der siden 2017 
været knap 100 projektforslag af den-
ne type i høring. 

Fælles for projekterne er, at de viser 
robuste samfundsøkonomiske over-
skud, og har derfor kun i få tilfælde 
medført indsigelser, som efterfølgen-
de er blevet håndteret i dialog med 
værkets rådgivere og kommunen. 

De kommende år kommer der også 
til at ske markante forandringer for 
boliger med egne varmeproduktions-
anlæg, da der også her skal ske en 
omstilling væk fra fossile brændsler. 

Nogle steder skal der etableres rene 
varmepumpeløsninger, andre skal 
vedblive med gasforsyning fra den 
større andel biogas, der er i nettet, 
endnu andre skal have hybridløsninger 
med både en varmepumpe og en ga-
skedel og endelig vil nogle i fremtiden 
skulle opvarmes med fjernvarme. 

Både ved projekter for nye produk-
tionsanlæg eller for konvertering af 
gasforsynede områder til fjernvarme 
skal der udarbejdes projektforslag, 
som skal godkendes ved kommunen 
som myndighed.  

100 årlige høringssager
I den kommunale behandling af 
projektforslaget inddrages høringsbe-
rettigede parter, som har mulighed for 
at komme med bemærkninger til det 
pågældende projektforslag. 

Som gasdistributør er Evida hørings-
part ved projektforslag for konverte-
ring af gasområdet samt ændringer 
i produktionsenhederne på værker 
med naturgasforsyning. 

Evida har som nuværende kollektiv 
varmeforsyningsselskab den største 
indsigt i varmeforsyningsforholdene i 
de gasforsynede og har som statsligt 
selskab en forpligtelse til at bringe 
netop denne faglige viden frem i lyset. 
Evida er årligt høringspart i myndig-
hedsbehandlingen af omkring 100 
projektforslag efter projektbekendtgø-
relsen. 

I de fleste tilfælde finder Evida ikke 
grundlag for at give bemærkninger el-
ler giver blot bemærkninger af mindre 
betydende karakterer. 

Omvendt er det ved ca. 1/4 af pro-
jektforslagene grundet oversete 

forhold, manglende transparens eller 
udokumenterede forudsætningsvalg 
nødvendigt at gøre indsigelse mod 
godkendelse af projektforslaget på 
det foreliggende grundlag. 

Efter projektansøger har suppleret 
med yderligere redegørelser eller ju-
steringer af de anvendte forudsætnin-
ger, skabes der dog i de fleste tilfælde 
alligevel grundlag for godkendelse af 
det ansøgte projektforslag. 

For at sikre en ensartet håndtering af 
de mange sager har Evida opbygget 
en model for, hvordan vi vurderer 
projektforslag.

Helt centralt er naturligvis hvorledes 
projektforslaget lever op til projekt-
bekendtgørelsen og Energistyrelsens 
vejledning i samfundsøkonomiske 
analyse på energiområdet. 

Særligt er fokus på at begrænsnin-
gerne i brændselsvalg samt om kravet 
til den samfundsøkonomiske gevinst 
efterleves. For det sidstes vedkom-
mende handler det særligt om, at 
den samfundsøkonomiske analyse er 
baseret på et fuldstændigt og veldo-
kumenteret forudsætningsvalg. 

Indholdet i projektforslag for 
konvertering til fjernvarme
Projektforslagene er i første omgang 
defineret af projektafgrænsningen, 
hvor blandt andet områdeafgræns-
ning, antal af kunder og konverte-
ringstakt fastsættes. Efterfølgende 
er det denne projektafgrænsning, 
der skal prissættes i et projektforløb 
med konvertering til fjernvarme og i et 
referenceforløb med fortsat naturgas-
forsyning. 
Ved individuel forsyning leveres 

Evida som høringspart i  varmeplanlægningen
Med Regeringens ambitiøse mål om at reducere 
den danske CO2 udledning med 70 procent inden 
år 2030 vil varmesektoren i Danmark stå overfor 
betydelige forandringer de kommende år
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Evida som høringspart i  varmeplanlægningen
brændslet direkte til slutbrugeren, hvil-
ket også er afspejlet i Energistyrelsens 
Brændselsprisforudsætninger. 

Hertil skal alene tillægges administra-
tionsomkostninger for distributions-
selskab samt omkostninger til drift af 

brugerinstallation f.eks. gaskedel. 
Dvs. investeringsomkostninger, leve-
tid, drift og vedligeholdelsesomkost-
ninger samt virkningsgrad. 

Udover de nævnte omkostningsele-
menter er der ved fjernvarmeforsyning 

nogle yderligere omkostningselemen-
ter, der på tilsvarende vis skal inklu-
deres. 
Det skyldes, at brændslet leveres 
centralt i forsyningsnettet, hvorefter 
der distribueres varme direkte til slut-
kunden. 

Det er påkrævet for at nå vores fælles mål om en grøn omstilling af varmeforsyningen, at det sker effektivt og billigst mu-
ligt, hvorfor vidensdeling og erfaringsudveksling er vigtig også i fremtiden. Foto: Assens Fjernvarme.
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Det medfører, at der skal indregnes 
omkostninger til de centralt placerede 
energikonverteringsanlæg, der hver 
især tilsvarende har investeringsom-
kostning, levetid, virkningsgrad og 
drifts- og vedligeholdelsesomkostnin-
ger. 

Tilsvarende gælder også for fjernvar-
medistributionsnettet, hvor pumper 
skal driftes og fjernvarmerørene har et 
nettab.
Der er således i begge forløb en lang 
række forudsætninger, der skal inklu-
deres og værdisættes.

Valg af forudsætninger
Netop forudsætningsvalget er helt 
centralt for det samfundsøkonomiske 
resultat. Det er derfor afgørende, at 
forudsætningerne fastsættes så de 
så vidt muligt afspejler de virkelige 
forhold i det konkrete område. Evida 
benytter i den forbindelse en priorite-
ringstrappe til at afgøre, hvilke forud-
sætninger, der er mest dækkende i 
det enkelte tilfælde.

Prioriteringstrappen er som følger: 
1. Bindende tilbud for det konkrete 

anlæg
2. Byggeregnskaber fra tilsvarende 

anlæg
3. Teknologikataloget

En af de hyppigste årsager, til at Evida 
gør indsigelse mod et projektforslag, 
er, at forudsætninger anvendes udo-
kumenterede og afvigende fra Energi-
styrelsens teknologikataloger.  

For eksempel har levetiden for ga-
skedler gentagne gange været cen-
trum for diskussion. Flere undersøgel-
ser viser, at den økonomiske levetid 
for gaskedler er 18-19 år. 
Det til trods holder nogle fjernvarme-
rådgivere fast i, at levetiden blot er 15 
år. 

Evida har derfor startet en ny under-
søgelse af gaskedler økonomiske 
levetid op, hvor man inviterer Dansk 
Fjernvarme og Foreningen Danske 
Kraftvarmeværker og andre med 
viden og interesse i gaskedlers levetid 
til at deltage i en følgegruppe samt 
bidrage med den dokumentation og 
viden. Målet med denne undersøgelse 
er, at man i fællesskab kan få afsluttet 
den årelange diskussion, som ofte har 

forsinket projektforslag for konverte-
ring. 

Den gode proces
Evida ønsker at bidrage til, at hørings-
processen for projektforslag bliver så 
gnidningsfri som muligt. Som nuvæ-
rende kollektivt varmeforsyningssel-
skab besidder man data om kunder-
nes varmebehov, som man gerne 
lægger frem til konkrete projekter. 

Derudover vil man tydeliggøre vores 
forudsætningsmæssige udgangs-
punkt ved at lægge dokumentationen 
tilgængelig på Evidas nye hjemmesi-
de. 

Evida tror på, at man med åbenhed 
og dialog, finder de rigtige veje i den 
grønne omstilling og de forandringer 
af varmeforsyningen, der er påkræ-
vede for at nå vores fælles mål om en 
grøn omstilling af varmeforsyningen – 
effektivt og billigst muligt. 

Det skal derfor være opfordringen fra 
Evida, at man inddrages i indledende 
dialoger og forhøringer når fjernvar-
meselskaberne påtænker ændringer 
af varmeforsyningsområder eller vær-
kernes produktionsanlæg.

Der er tale om en markant omstilling hos kraftvarmeværkerne til grønne pro-
duktionsenheder til fordel for både klimaet og forbrugernes varmeregning.
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De var et ud af de første 35 barmars-
værker som, blandt andet, med hjælp 
fra Foreningen Danske Kraftvarme-
værker, fik lov til at overgå til at anven-
de biomasse på deres fire ”værker”. 
Biomassen kombineret med, at man 
stod til rådighed for elmarkedet, og 
dermed fik betaling herfor i form af 
grundbeløbet, gjorde at man i en læn-
gere periode har haft en meget stabil 
varmepris.
En gennemsnitsforbruger har betalt 
ca. 15.500 kr. årligt.

- Ophøret af grundbeløbet kom ikke 
som nogen overraskelse for os, men 
vi havde dog forventet at få en eller 
andet form for kompensation, siger 
bestyrelsesformand Poul Kristensen. 

Virkningen var til at føle på, i første 
omgang beregnede man at prisen ville 

stige til 24.000 kr. for en gennemsnits-
forbruger, men efterregninger af både 
dem selv, deres rådgiver og grundbe-
løbsteamet endte i ca. 22.500 kr., men 
fortsat en ikke acceptabel pris. 

- Vi valgte derfor i første omgang at 
”vende” vore tanker i et strategisemi-
nar ledet af MvR Consult. Udgangs-
punktet for os var enten at vi stille og 
roligt skulle lukke vore værker ned i 
takt med at den sidste gæld blev be-
talt, eller om vi skulle tage offensiven 
og finde løsninger, siger formanden. 

Offensiv rolle var påkrævet
Der var ikke tvivl i bestyrelsen om at 
det var den offensive rolle man skulle 
tage, med udgangspunkt i, at der 
ikke var et billigere og bedre alternativ 
forsyningsled for forbrugerne. 
På strategiseminaret blev det derfor 

besluttet at tilslutte sig Energisty-
relsens rådgivning via det nedsatte 
grundbeløbsteam.
Man ønskede hurtigt, at finde en 
anden varmeforsyning til ”værket” i 
Hvidbjerg.
Derfor blev der indkøbt en varmepum-
pe, som kan udnytte overskudsvar-
men fra det nærliggende biogasværk. 
Endvidere undersøgte man samar-
bejdsmuligheder med andre værker 
samtidig med en holdning til, at man 
nu ville tænke mere strategisk i brugen 
af varmeforsyningslovens regler med 
hensyn til afskrivningsmuligheder.
Og sidst men ikke mindst var man 
enige om at gennemføre besparelser. 
Alt i alt tiltag og besparelser som idag 
enten er gennemført, eller som man 
fortsat arbejder på at implementere.

- Resultatet af tiltagene er, at vi har 
forhøjet vores varmepris med ca. 
3.000 kr., og dermed nu har en var-
mepris, som godt nok ligger i den høje 
ende, men som fortsat er acceptabel 
for forbrugerne, fastslår Poul Kristen-
sen. 

I hele forløbet har man meldt klart ud, 
både i aviser og på Facebook og ikke 
mindst på generalforsamlingen. 

- Vi har ført en åben dialog, hvor alt 
er lagt frem løbende og jeg er sikker 
på, at det har haft den positive effekt, 
at vi ingen utilfreds har haft fra forbru-
gerside, nærmere en lettelse over at 
stigningen ikke har været større, siger 
han med et smil.

Det muliges kunst
Man forsøger hele tiden, at udnytte 
de muligheder, som foreligger, og har 
også kigget meget på det udbud som 
Decentral Kraftvarme Kapacitet havde 
for ca. 1½ år siden.
Man kom noget hovedkulds ind i en 
aftale på 6 kvartaler, men resultatet 

Pionerer på biomasse
Sdr. Herreds Kraftvarmeværker er beliggende på Sydmors og består af fire 
enkeltstående værker, med hver deres ledningsnet med cirka 580 forbrugere 
tilsluttet

De fire kraftvarmeværker i Sdr. Herred på Mors satser på en åben og tillids-
fuld dialog med borgerne herunder stor grad af borgerinddragelse for at sikre 
lokalt ejerskab hos forbrugerne.
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og forventningen her ved udgangen 
af december måned er, at stå med en 
fortjeneste på aftalen på ca. 800.000 
kr. 

- Vi var heldige og ramte det helt 
rigtige udbud. 
Samtidig opdagede vi, at det nord-
jyske fællesskab Energy House søgte 
midler i den Europæiske Investerings-
bank. Midlerne fra denne såkaldte 
ELENA pulje kunne anvendes til at 
dække rådgivningsudgifter, siger han.

Og da så ”grundbeløbsteamet” 
nikkede ja til at man skulle investere i 
en varmepumpe (dog en luft til vand i 
stedet for overskudsvarme) var sam-
menkoblingen nem. 
Man blev partnere i projektet og sam-
let set er der nu hentet rådgivnings-
midler i puljen til en værdi af 500.000 
kr. Penge som vil gøre investeringen i 
varmepumpen billigere. 

- Varmepumpen har været i udbud og 
vi er nu i gang med kontraktforhand-
linger, siger han. 

Og ikke nok med det, søger man også 
lige nu ELENA Puljen igen. Denne 

gang søger man midler til en master-
plan for ledningsnettet. En plan som 
også vil komme til at indeholde forslag 
til udskiftning af de units som hænger 
hos forbrugerne, og de energimålere 
som ”værket” ejer. 
Det sidste med henblik på at opfylde 
de EU-krav til digitalisering som er 
undervejs. 

- Med en beliggenhed, i et område, 
hvor der ikke bygges nyt, men i stedet 
rives ned, har vi stadig udfordringer. 
De tiltag vi indtil nu har foretaget os, 
giver os dog en god mavefornem-
melse, og vi mener nu godt at kan se 
en fremtid i møde hvor der fortsat er 
kollektiv varmeforsyning på Sydmors, 
og hvor vi har en fornuftig varmepris, 
konkluderer formanden.

Råd til andre varmeværker
Formandens råd til andre mindre var-
meværker er, at man skal prøve at se 
muligheder i stedet for begrænsninger 
og udnytte de muligheder som findes, 
samtidig med at man altid skal søge 
størst mulig åbenhed om de problem-
stillinger, der arbejdes med. 
Forbrugerinddragelse er vigtig og det 
at få fortalt at værket er ejet af forbru-

gerne og at man dermed har stor ind-
flydelse på hvilken retning værket skal 
bevæge sig mod er endnu vigtigere, 
så man får skabt en kultur af fælles 
ejerskab. 
Ejerskabsfølelsen kan være med til, 
at forbrugerne godt kan acceptere en 
højere pris på varmen. 
Og så skal man huske, at fortælle 
succeshistorierne; Den er guld værd 
for forbrugerne.

- For vort eget vedkommende går 
fremtiden nu mod at få færdiggjort 
projektet omkring varmepumpen, så vi 
kan fremstå 100 procent CO2 neutral 
og bæredygtigt ind i fremtiden, siger 
formanden. 

- Vi er dermed 10 år foran målet for 
hele branchen og ser det som en mu-
lighed for at kunne blive den bærende 
kraft i den grønne omstilling, som skal 
ske i vore lokale landsbyer, siger han. 

Kendskabet til bæredygtig varmefor-
syning, kendskabet til nærområdet og 
landsbyerne, forbrugerne, virksom-
hederne og alle andre, kan bruges 
til at anlægge den rigtige strategiske 
retning for fremtiden. 
Han betoner også vigtigheden af, at 
der ligger små vandværker i lands-
byerne, hvor der er folk som ved en 
masse om miljø.
Så han opfordrer andre til også at 
samarbejde med borgerforeninger og 
alle de forskellige andre foreninger i 
lokalområdet, herunder lokalråd og 
bevægelser som findes i alle landsby-
er.  
Hvis det lokale varmeværk er en 
bærende del af den lokale ”grønne” 
omstilling, får man mere positiv fokus 
på varmeværket.
Der er flere afledte positive effekter 
ved dette, blandt andet bliver det 
lettere, at rekruttere til varmeværkets 
repræsentantskab og bestyrelse. 

- Dette er meget vigtigt, så vi hele 
tiden kan få fornyelse og fremdrift og 
ikke mindst de bedste kompetencer, 
en bedre kønsfordeling og gerne stør-
re engagement hos yngre mennesker 
til at deltage, siger formanden. 

- Vi vil forsøge at starte denne proces 
med et stort borgermøde for forbru-
gerne i det nye år, en event vi ser vi 
meget frem til, siger en fortrøstnings-
fuld formand slutteligt.

 Poul Kristensen, bestyrelsesformand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker
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Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme 
gjorde i sit indlæg opmærksom på, 
at biogassen kan spille en afgørende 
rolle i den grønne omstilling som de 
fleste værker gennemgår netop nu.

- Med tilgangen af 20.000 nye fjern-
varmekunder hvert år, de sidste 6 år 
og hvor 60procent af fjernvarmele-
veringen sker i de 20 største byer i 
Danmark, har varmesektoren en afgø-
rende rolle i den fremtidige forsynings-
sikkerhed, sagde Kim Behnke.

Han fremhævede det faktum at 61pro-
cent af fjernvarmen allerede nu, er 
grøn og de 69procent er med bioan-
del af affald.
Ligesom han sagde, at det er vigtigt, 
at vi ser affald som en ressource.
Så vi eksempelvis ikke betragter et 
spildevandsrensningsanlæg som en 
omkostning, men en vigtig ressource, 
hvor man kan tage slammet og produ-
cere biogas, el og varme, men også 
samtidig lægge en slange i bunden 
af bassinerne, hvor der altid er 10-12 
graders varme.
En varme der naturligvis kan og skal 
genanvendes i eksempel varmepum-
per.

Forbrugerejede anlæg
84procent af fjernvarmeselskaberne 
er forbrugerejede, 12procent kommu-
nalt ejede og kun 4procent er ejet af 
kommercielle selskaber eller boligfor-
eninger.
Målet er som bekendt, at reducere 
CO2 udledningen i Danmark med 
70procent  i 2030.

- Jeg har den gode nyhed med, at 
grøn omstilling af de mange små 
decentrale kraftvarmeværker f.eks. fra 
naturgas til sol, varmepumper og bio-
masse vil slå direkte igennem på de 
danske CO2 mål, sagde Kim Behnke.
Varmesektoren er i stand til at bi-
drage med næsten halvdelen af den 
CO2-reduktion, så målet må være at 
få fat i de 500.000 ejendomme, der 

i dag ikke har fjernvarme, herunder 
de 100.000 husstande der fortsat har 
oliefyr – de skal også omstilles.
Vejen til grøn varme er med eks-
pertens øjne via en markant vækst i 
integrationen af store varmepumper 
og sikre at gasforbruget i 2030 er en 
forsyning med grøn gas (biogas) for 
50procent vedkommende.

- Vi kan godt tage ansvar her og vi 
skal efter min mening give kunderne 
et tilbud om at skifte til fjernvarme, 
hvis det vel at mærke giver mening 
for fjernvarmesystemet. Ellers kan en 
eldreven varmepumpe jo være løsnin-
gen, sagde han og påpegede at det 
antal varmepumper der etableres for 
nuværende, slet ikke er nok i forhold 
til en omstilling, man ønsker frem mod 
2030.

- Vores mål er, at fjernvarmen i 2030 
er CO2-neutral og at vi i 2040 kan 
starte udfasningen af biomasse, 
sagde Kim Behnke til forsamlingen af 
biogasinteressenter.

 I 2050 forventer han at fjernvarme 
udelukkende er brændselsfri varme og 
nævnte alle de teknologier vi allerede 
kender til; Solvarme, genbrugsvarme, 
el-til-varme, geotermi m.v.
Han slog også fast at kommende re-
gulering ikke skal afvikle, men udvikle 
fjernvarmesektoren!

Biogassen er et columbusæg 
med mange anvendelses- 
muligheder
Biogassen har mange anvendelses-
muligheder eksempelvis opgradering 
til biometan eller til flydende brænd-
stoffer for transporten.
Der er også stadig mange kunder til 
den grønne gas indenfor industripro-
cesser som er afhængige af gasfor-
migt brændsel.

Vores fælles udfordringer er ifølge Kim 
Behnke, at vi skal afgøre om biogas-
sen skal leveres direkte, eller den skal 
opgraderes til en CO2 neutral handel-
svare.
Og så plæderer han for, at få lov-
givningen tilrettet, da fjernvarmesel-
skaberne skal opgøre og købe CO2 
kvoter for det samlede gasforbrug 
også selvom 20 procent af gassen i 

Biogassens rolle i fjernvarmesektoren
Årets Økonomiseminar i Foreningen Biogasbranchen 
havde i år også indlæg med fra varmesektoren

HVOR SKAL BIOGAS ANVENDES?
Biogas kan blive et eftertragtet fleksibelt brændsel
Grøn omstilling slutter ikke i 2030 – først i 2050

Industri
anvendelse
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?
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perioder er CO2 neutralt opgraderet 
biogas!

- Der er behov for nye regler, der frem-
mer den grønne omstilling. Derfor skal 
mængden af biogas øges, ikke kun 
af hensyn til energianvendelsen men 
også som løsningsbidrag til land-
brugets klimaforpligtelser, siger Kim 
Behnke.

- Vi har behov for en fortsat vækst i 
etableringen af biogasanlæg og 
udbygningen af produktionskapacite-
ten og vi har ikke brug for en stop/go 
politik, som vi desværre ofte oplever 
fra Christiansborg, sagde han.

Derfor opfordrer han til, at vi får truffet 
en politisk beslutning om hvad biogas 
skal bruges til?
De næste årtier skal vi bruge biome-
tan og VE-gasser i stigende grad, så 
vi har brug for klarhed, da det er store 
investeringer der skal i spil og investo-
rerne skal kende fremtidige rammevil-
kår og muligheder for at turde investe-
re så massivt som der skal.
Med andre ord vi skal have en gas-
strategi fra politisk hold snarest muligt.
Fjernvarmen har en stor årsvariation. 

Der er brug for varme om vinteren og 
langt mindre om sommeren. Det er 
dog om sommeren solen kan levere 
billig varme. Et værk kan godt installe-
re en stor eldreven varmepumpe – det 
blå område. En ekstra varmepumpe til 
dækning af mellemlasten – det grønne 
område – er alt fro dyrt, da den kun 
får de halve antal driftstimer end den 
blå varmepumpe. Det grønne områ-
de dækkes derfor meget bedre med 
kedler, som anvender biomasse eller 
biogas, hvis prisen er rigtig. Spidsla-
sten – det røde område – er der dog 
ingen tvivl om, det dækkes bedst 
med biogas. Hvor meget er det så på 
landsplan? Det er ca. 2 TWh eller ca. 
7 PJ varme, der skal leveres til spids- 
og reservelast. Så fjernvarmesektoren 
vil også fremover være en god kunde 
for biogassektoren.
Kraftvarmeværker har i dag motoran-
læg for el og varmeproduktion samt 
kedler, der kun producere varme, 
mange anlæg på naturgas.
I morgendagens Danmark er biogas 
den ”store” leverandør til kedler og 
varme og el er noget værkerne bruger, 
ikke noget de producerer. 
– kraftvarme vil blive reduceret, mens 
direkte kedelanlæg vil blive øget. Den 

gode nyhed er at kedler kan bruge 
biogassen direkte og behøver ikke 
kostbar opgradering. Nogle steder 
kan dog betale sig at trække nye rør 
for direkte biogas.
Fjernvarmesystemet er også et ener-
gilager. I rørerne er der til 5 timer – i 
tanke er der til 5 dage – dampvarme-
lagre er der til 5 måneder – det eneste 
man skal bruge er vand – ikke trave 
ørkenerne igennem for at finde næste 
kilo lithium til elbatterier...

- Udfordring til gassektoren er, at 
I skal være i stand til at lave grøn 
omstilling. I skal sikre gaskvaliteten og 
brændværdierne skal der være styr 
på. Vi må snakke om tariffer for distri-
bution og transmission og prisen skal 
være i orden, da mine medlemmer er 
underlagt substitutionsprincippet, og 
skal vælge billigste brændsel, sagde 
Kim Behnke til forsamlingen.

Fra dansk Fjernvarme er man glade 
for at direktør i Foreningen Biogas-
branchen Frank Rosager nævnte 
udfordringer omkring CO2, når værker 
både skal betale CO2 afgift og købe 
CO2 kvoter – også selvom de anven-
der stigende mængder biogas – det 
må vi i fællesskab have løftet politisk.

BIOGAS I FJERNVARMEN
Vind til varme – varmepumper kan ikke stå alene
 Varmepumpe VP1 producere det dobbelte af VP2 

– men koster det samme
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 Kim Behnke, Dansk Fjernvarme
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Hvis alle barrierer blev fjernet, kunne 
biogasindustrien mindske CO2 udslip-
pet med op til 4 mia. ton CO2-ækvi-
valenter årligt, hvilket repræsenterer 
mindst 12 procent af dagens globale 
emissioner i 2030.
I dag opsamles og genanvendes kun 
2procent af tilgængelige råvarer til bio-
gasproduktion på verdensplan ifølge 
nyeste opgørelser.

Vil forpligte verdens regeringer
På COP25-mødet kunne World 
Biogas Association og dets førende 
selskabsmedlemmer præsentere 
UNFCCC med en erklæring, hvor 
de forpligter sig til at levere det fulde 
potentiale af biogas inden 2030 og 

opfordrer dermed verdens regeringer 
til at støtte denne ambition.
I en banebrydende erklæring om for-
pligtelse til ”fuld” produktion af biogas 
og klimaændringer opfordrer store 
biogasindustriselskaber, ledet af Wor-
ld Biogas Association (WBA), verdens 
regeringer til hurtigt at handle for at 
frigøre sektorens potentiale til at skæ-
re globale drivhusgasemissioner med 
mindst 12 procent inden for de næste 
10 år og dermed yde et betydeligt 
bidrag til at nå deres Paris-aftalemål. 

Til gengæld forpligter disse virk-
somheder sig til at lægge deres 
fulde menneskelige, økonomiske og 
teknologiske ressourcer bag, så de 

muliggør hurtig udvidelse af biogas i 
alle dele af kloden. 
Det er første gang, at så mange 
magtfulde biogasorganisationer går 
sammen om både at efterspørge - og 
levere - løsninger til at tackle klimaæn-
dringer.

Ønsket er en kraftig udbygning 
på verdensplan
I sin nylige rapport, Global Potential 
of Biogas, estimer WBA, at antallet af 
industrielle anlæg, der opererer globalt 
til at være 132.000. 
I 2030 skal der være mindst 1 mil-
lion biogasproducerende enheder i 
stor skala (som hver håndterer over 
100.000 tons råmateriale). 

Biogas på dagsordenen ved COP25
Ledere i den globale biogasindustri opfordrer regeringer over hele verden til 
at frigøre det fulde potentiale af biogas til at tackle klimakrisen

 Nature Energy repræsenterede Danmark da biogassektoren fremlagde en erklæring der på verdensplan skal være 
med til at reducere CO2 udslippet med op til 4 mia. ton CO2-ækvivalenter årligt. Holsted Biogas er et af Nature Energys 
nyere anlæg i Danmark.
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Hos Aktive Energi Anlæg A/S støtter vi op 

om FN’s verdensmål. Især på mål 7, 9 og 

13 kan vi være med til at gøre en forskel. 

Med os som leverandør på dit næste 

energioptimerende projekt, kan du spare 

penge samtidig med at du gør noget godt 

for miljøet. 

Kontakt AEA og hør mere om bla. varme-

pumpernes mange fordele.

Tlf. 70 21 01 50 / www.aea.dk

- Energi med værdi

7 - 9 - 13, vi skal nok komme i mål...

Hvis alle disse produktionsenheder 
etableres er det muligt for biogasin-
dustrien at forhindre, at der udledes 
4 mia. ton CO2-ækvivalent årligt - 
svarende til alle emissioner fra EU28 i 
2017. 

Sektoren bliver nødt til at investere ca. 
5 billioner dollars til at designe, bygge 
og drive disse anlæg. Dette kræver at 
alle hindringer for de investeringer, der 
findes i dag, skal fjernes, hvis industri-
en skal nå sit mål. 
Hvis WBA implementeres til sit fulde 
potentiale, estimerer WBA, at indu-
strien ville beskæftige omkring 10 
millioner mennesker over hele verden, 
vel at mærke fra nuværende udgangs-
punkt, hvor cirka 350.000 er ansat i 
biogasproduktionen.

- Vi opfordrer på vegne af biogasindu-
strien verdens regeringer til øjeblikke-
ligt at vedtage lovgivning for at frigøre 
biogasindustriens enorme potentiale, 
sagde WBA-præsident David New-
man.

- Vi er klar med velafprøvet teknologi 
til at reducere emissioner, samtidig 
med at vi skaber et cirkulært system, 
der omdanner de drivhusgasemissio-
ner af organisk affald, som samfundet 
producerer til vedvarende energi, 
biogødning og andre værdifulde bio-
produkter. 

- Når vi ønsker at fremskynde udbyg-
ningen af produktionskapacitet er det 
for at understrege det presserende 
behov for nedbringning af CO2 her og 
nu.

- Derfor skal de hindringer der findes 
for investeringer i biogasteknologi 
fjernes, sagde WBA-præsident David 
Newman. 

David Newman og Charlotte Morton 
adm. dir. WBA leverede erklæringen 
personligt til H.E. Patricia Espinosa, 
eksekutivsekretær for De Forene-
de Nationers rammekonvention om 
klimaændringer på COP25-mødet i 
Spanien, som de vil deltog i.

UNDERTEGNERE TIL 
ERKLÆRINGEN
World Biogas Association

Asia Biogas, Thailand

Clarke Energy, Storbritannien,

DMT miljøteknologi, Holland og 
USA

Eisenmann Corporation, USA

ENGIE Frankrig

Greenlane Renewables, Canada

Greve Biogass, Norge 

Grissan, England 

IES BIOGAS, MONTELLO, Italien

Nature Energy, Danmark

OMEX Environmental, UK 

SHV Energy, Holland

SUEZ, Frankrig 

WELLE Environmental Group, 
Kina
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31. december 2019 er overgangspe-
rioden slut, og nu skal alle følge de 
bekendtgørelser, der knytter sig til 
gassikkerhedsloven, når der projekte-
res eller udføres arbejde på installatio-
ner eller anlæg.
Der er dog en undtagelse for installati-
oner og anlæg, der er færdigprojekte-

ret inden 1. januar 2020 efter gasreg-
lementet. 

Disse arbejder kan gøres færdige frem 
til 31. december 2020. Hvis denne frist 
ikke kan overholdes, skal der søges 
om dispensation hos Sikkerhedssty-
relsen.

I alt er der fem bekendtgørelser, der 
knytter sig til gassikkerhedsloven. 

Det er:
• Bekendtgørelse om sikkerhed for 

gasanlæg
• Bekendtgørelse om sikkerhed for 

gasinstallationer
• Bekendtgørelse om gasdistribu- 

tionsselskaber
• Bekendtgørelse om gaskvalitet
• Bekendtgørelse om sikkerhed for 

gasmateriel

Gassikkerhedsloven slår helt overord-
net fast, at gasinstallationer, gasanlæg 
og gasmateriel ikke må være til fare 
for personer, husdyr eller ejendom. 

De tilhørende bekendtgørelser 
fastsætter regler om, hvordan sikker-
hedskravene i gassikkerhedsloven kan 
opfyldes og stiller mere konkrete krav 
til produkter, installationer, kompeten-
cer og kontrol med, at kravene bliver 
efterlevet. 

I nogle tilfælde henvises der til, at kra-
vene kan opfyldes ved at følge speci-
fikke standarder. På enkelte områder 
er det et krav i bekendtgørelsen, at en 
standard skal følges. 

Men generelt er det ikke obligatorisk 
at følge standarderne, sikkerhedskra-
vene skal blot overholdes, og standar-
derne kan bruges som rettesnor. 
For nogle typer gasmateriel er det 
EU’s gasapparatforordning, der skal 
følges. For de typer af gasmateriel, 
som ikke er omfattet af forordningen, 
gælder i stedet den danske bekendt-
gørelse om sikkerhed for gasmateriel. 

På Gassikkerhedsregler.dk, der er en 
del af Sikkerhedsstyrelsens hjemme-
side Sik.dk, kan du finde gassikker-
hedsloven og bekendtgørelserne. 
Desuden er der vejledninger til gasin-
stallationsklasserne og til anmeldelser. 
Der er også link til blanketter og til køb 
af standarder. 

Nu skal alle følge gassikkerhedsreglerne
Siden gassikkerhedsreglerne trådte i kraft 21. april 2018, har der været en 
overgangsperiode, hvor gasreglementet fortsat kunne bruges, når der 
skulle arbejdes på gasinstallationer eller gasanlæg

Den 31. december 2019 er overgangsperioden slut. Det betyder at alle skal 
følge de bekendtgørelser, der knytter sig til gassikkerhedsloven, når der projek-
teres eller udføres arbejde på installationer eller anlæg.
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Der er der afsat 65 mio. kr. på finans-
loven til projektet, særligt til udvikling 
af teknologier til bedre udnyttelse af 
den grønne strøm.
Havvind rummer et enormt potentiale 
og er helt afgørende for den grønne 
omstilling.  Regeringen undersøger 
derfor muligheden for at etablere 
en eller flere energi-øer med samlet 
minimum 10 gigawatt. Det svarer til 
10 store havvindmølleparker, der ville 
kunne dække strømbehovet for mere 
end 10 mio. europæiske husstande. 
Det samlede investeringsbehov er 
mellem 200 og 300 mia. kroner.

- Det er et kæmpestort projekt. Vi skal 
bygge mere end 5 gange så meget 
kapacitet, som vi har i dag. Vi skal 
have en fornuftig og ambitiøs plan for 
udbygningen. Derfor går vi nu i gang 
med de indledende undersøgelser, 
siger klima-, energi- og forsyningsmi-
nister Dan Jørgensen.

Langt størstedelen af investerings-
behovet vil blive dækket af private 
investeringer. Staten vil i høj grad 
skulle finansiere udvikling af teknologi-
er, der kan bidrage til effektiv udnyttel-
se af den store mængde elektricitet, 
som en energi-ø vil kunne producere. 
Formålet er at sikre, at vindmøllernes 
strøm kan anvendes i andre områder 

af samfundet, såsom transport og 
industri.

- Havvind er helt central i den grønne 
omstilling. Hvis vi for alvor skal reali-
sere det enorme potentiale havvind 
rummer, så skal vi udvikle fremtidens 
teknologier til at omdanne den grønne 
strøm til brændstoffer til fly, skibe og 
industri, siger klima-, energi- og forsy-
ningsminister Dan Jørgensen.

Undersøgelserne skal bekræfte, at 
det er praktisk muligt at etablere en 
eller flere energi-øer ift. natur, miljø- og 
planforhold. De skal desuden levere 
økonomiske beregninger, der kan 
skabe grundlag for at træffe endelig 
beslutning. Arbejdet skal føde ind i 
forhandlingerne om klimahandlings-
planerne, der starter i det nye år.
Screeningen af potentielle placerin-
ger er første skridt på vejen. Der skal 
fortsat foretages en lang række andre 
analyser, inden en endelig beslut-
ning kan træffes. Derfor igangsættes 
dybdegående tekniske undersøgelser 
af energiøens potentiale, samt indle-
dende dialoger om samarbejde med 
relevante Nordsølande.
Screeningen vil omfatte områder i 
Kattegat, Østersøen og Nordsøen. 
Den vil også omfatte screening til 
placeringen af park nummer 2, der er 

aftalt med energiaftalen 2018, lige-
som det skal undersøges, hvordan de 
ekstra havvindparker, som regeringen 
har foreslået før valget kan indgå i 
projektet.

Baggrund
Konceptet ”energiø” dækker over en 
fysisk ø eller platform, der fungerer 
som et knudepunkt for el-produktion 
fra omkringliggende havvindmølle-
parker som forbindes og distribueres 
mellem Nordsølande. 
Der kan i konceptet også tilkobles an-
det el-teknisk udstyr såsom lagrings-
faciliteter, elektrolyseanlæg eller andre 
elkonverteringsteknologier.
Energi-øen kan medvirke til mere 
effektiv udnyttelse af havvind langt fra 
kysten og dermed skabe plads til væ-
sentlig mere havvind i det danske og 
europæiske energisystem.  Desuden 
kan den medvirke til relativt reducere-
de investeringer i transmissionskabler 
og netforstærkninger på land
Der afsættes både midler til forun-
dersøgelser af selve energi-øen og til 
udvikling af teknologier til at lagre og 
omdanne de store mængder elektri-
citet en energi-ø vil producere. Det 
skal bidrage til at realisere energi-øens 
potentiale. 

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Første skridt til etablering af energi-ø
Regeringen igangsætter nu arbejdet med at finde mulige placeringer til en 
eller flere energi-øer på minimum 10 GW havvind

Havvind rummer et enormt potentiale og er helt afgørende for den grønne omstilling
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Prisen på landvindmøller og solcel-
leparker er nu så lav, at det tyder på, 
de meget snart kan opføres helt uden 
støtte. 
Resultatet af dette års såkaldte tek-
nologineutrale udbud, hvor landvind-
møller og solcelleanlæg konkurrerer 
om støtte, har for andet år i træk vist 
historisk lave støttesatser. 
Støttesatsen faldt med ca. 30 procent 
i forhold til sidste års rekord.
Sidste års støtte til landvindmøller og 
solcelleanlæg lød på rekordlave 2,27 
øre pr. kilowatttime. I år er støtten 
faldet yderligere til bare 1,54 øre. Der-
med fortsætter tendensen fra sidste 
år. Det tyder på, at flere og flere pro-
jekter bliver gennemført uden statslig 
støtte. Det skaber mulighed for at 
støtten kan bruges til andre teknologi-
er, hvor behovet er større.

- Vi har fået langt mere vedvarende 
energi for langt færre penge end 
forventet. Det er gode nyheder for den 
grønne omstilling. Det er gået virke-
lig stærkt, og meget hurtigere end 
forventet. Støttesatsen er faldet med 
yderligere 30 procent på bare et år, 
siger klima- energi- og forsyningsmini-
ster Dan Jørgensen.  

De lave støttesatser betyder, at 
udbuddet i 2019 resulterer i næsten 
dobbelt så meget vedvarende energi 
som forventet, til omtrent 2/3-dele af 
det afsatte budget. Sidste års udbud 
ledte til 5 gange så stor udbygning 
som forventet. Udbuddene i 2018 og 
2019 leder samlet set til en udbygning 
på mere end 2,5 gange så meget 
vedvarende energi som forventet, til 
halvdelen af det forventede støttebud-
get. 

- De lave støttesatser betyder, at 
pengene kan gøre gavn andre steder, 
hvor behovet er større. Det kan være 
støtte til udvikling af teknologier, der 
gør det muligt at lagre og omdanne 
den grønne strøm til eksempelvis 
brændstof til fly og skibe, siger klima- 
energi- og forsyningsminister Dan 
Jørgensen.

Tidligere i år blev det besluttet at flytte 
339 mio. kr. fra støtte til vedvarende 
energi til andre dele af den grønne 
omstilling. Af de 258 mio. kr., der blev 
afsat til udbuddet i år er kun ca. 2/3 
blevet udmøntet, hvilket indikerer, at 
flere og flere projekter bliver opstillet 
uden støtte. Der forventes at blive ind-
gået kontrakt med alle tilbudsgivere.

Vedvarende energi og strøm fra vind 
og solceller er centrale i at få udfaset 
fossile brændsler.  Der gives støtte 

til stort set lige meget vindenergi og 
solenergi, målt på kapacitet.

Baggrund
Det teknologineutrale udbud blev 
igangsat d. 27. september 2019 med 
frist for tilbud d. 27. november.
Budgettet er på 258 mio. kr. (2019-
priser) med et budloft på 6 øre/kWh.
I alt forventes der at blive indgået 7 
kontrakter svarende til alle indkomne 
tilbud, heraf 2 kontrakter med samlet 
72 MW landvindmøller, 2 kontrakter 
med samlet 97 MW landvindmøller og 
solceller og 3 kontrakter med samlet 
83 MW solcelleanlæg (DC effekt).
Opgjort som MW landvindækvivalen-
ter giver dette en samlet udbygning på 
181 MW 2019. Ved aftalens indgåelse 
forventedes en udbygning i 2019-ud-
buddet på 100 MW landvindækviva-
lenter. 
Det gennemsnitlige vægtede vindende 
pristillæg ligger på 1,54 øre/kWh, i 
2018 var dette 2,27 øre/kWh.
Med de modtagne tilbud vil hele 
udbudsbudgettet ikke blive udmøntet. 
Der vil være en rest på 101 mio. kr. 
(2019-priser).
Den forventede pris pr. MW (landvin-
dækvivalenter) var på 6,1 mio. kr. ved 
aftalens indgåelse, mens det reelt er 
endt på 1,1 mio. kr. pr MW (landvin-
dækvivalenter). Det er et fald på ca. 
82 procent i MW-prisen.

Historisk lave 
støttesatser til vind og sol
Landvind og solceller 
meget tæt på at blive 
støttefri
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Analysen af bioenergiens samfunds-
mæssige betydning for Danmark viser, 
at bioenergi ikke kun spiller en stor 
rolle i den grønne omstilling, men at 
bioenergiklyngen også bidrager bety-
deligt til dansk økonomi. 
Omsætningen i virksomhederne, der 
er tilknyttet klyngen, er vokset fra 25 
mia. til 39. mia. kroner. Eksporten er 
vokset fra 8 til 11. milliarder kroner.
Det er især teknologivirksomhederne, 
der leverer kedler og biogasanlæg, 
som driver den positive udvikling i 
eksporten.

- Det er endnu et eksempel på, at det 
kan betale sig at gå foran og udvikle 
nye teknologier. Herhjemme har vi 
gennem flere årtier ført en energipo-
litik, som har skubbet til udviklingen 
af grønne teknologier. Derfor har 
virksomhederne udviklet og modnet 
løsninger inden for bioenergi, som kan 
bruges i det danske energisystem. De 
løsninger kan nu sælges til udlandet, 
siger Troels Ranis, branchedirektør i 
DI Energi.

Energistyrelsens seneste energistati-
stik underbygger bioenergiklyngens 
betydning for den grønne omstilling. 
Træ, affald, gylle, husholdningsaffald, 
halm og andre bæredygtige ressour-
cer udgør langt den største del af den 
vedvarende energi, som vi bruger i 
Danmark.

Bioenergibranchen spiller derfor 
en meget central rolle i den grønne 
omstilling og cirkulære økonomi. Det 
sker ved at producere grøn energi og 
håndtere affald og ressourcer i forbin-
delse med produktionen af biogas.

Antallet af bioenergi- 
virksomheder boomer
- Bioenergi- og bioressourceløsninger 
er en vigtig del af værktøjskassen for 
at opnå klimaneutralitet i Danmark og 
EU i 2050. Danske virksomheder er 
konkurrencedygtige og internationa-
liseringen af klyngen er intensiveret. 
Tiltag som fx Europakommissionens 
Green New Deal rummer store eks-
portmuligheder for danske bioener-

givirksomheder, men vi er ikke alene. 
Det kræver fortsat investeringer i inno-
vation og koordinerede eksportindsats 
for at bibeholde Danmarks position 
globalt, siger Jacob Mogensen, sekre-
teriatsleder i INBIOM.

Antallet af virksomheder i bioenergi-
klyngen er steget fra 1.200 i 2014 til 
1.400 i 2017, mens antallet af ansatte 
er steget fra 11.500 til 14.000.
Der er i de seneste år kommet flere 
råvareproducenter, virksomheder der 
handler med og transporterer bio-
masse, bioenergianlægsoperatører, 
teknologileverandører og rådgivnings-
virksomheder til bioenergiklyngen.

Bioenergisektoren er i vækst
Bioenergi får større og 
større betydning i Dan-
mark, og antallet af virk-
somheder, der beskæf-
tiger sig med bioenergi, 
vokser støt, viser en 
kortlægning foretaget af 
DI Bioenergi og Innova-
tionsnetværket for Bio-
ressourcer (INBIOM)

 Kraftig udvikling i produktionskapaciteten indenfor biogas betyder markant 
stigning i forretningsområdet bioenergi. Det sker ved at producere grøn energi 
og håndtere affald og ressourcer i forbindelse med produktionen af biogas.

K R A F T V A R M E  N Y T  D E C E M B E R  2 0 1 9   29



Det har om noget været et år med 
ekstremer, når vi taler klima, både 
indenlands, men især på verdensplan.
En global opvarmning er i gang, og kli-
maet forandres overalt på Jorden. 
Tørke, ørkendannelse, skovbrande, 
vandmangel, fejlslagen høst, heftigere 
storme og store oversvømmelser har 
næsten været daglige nyheder igen-
nem 2019. 
Isen smelter i bjergene og ved Nord- 
og Sydpoler og havene er begyndt at 
stige, så lavtliggende områder bliver 
ubeboelige og mange planter og dyr 
er ude af stand til at tilpasse sig til de 
nye forhold og risikerer at uddø, og 
millioner af mennesker drives på flugt.

Hvor hurtigt øges  
drivhuseffekten?
Tre fjerdedele er CO2. Resten er me-
tan, lattergas og andre drivhusgasser. 
Fra de små bobler i borekerner af 
ældgammel indlandsis ved vi, at nuti-
dens koncentration af drivhusgasser i 
atmosfæren er den højeste i 650.000 
år. 
Koncentrationen af drivhusgasser i at-
mosfæren måles i ppm, dvs. parts per 
million (antallet af molekyler pr. million). 
Før industrisamfundenes forbrug af 

kul og olie tog fart, var det naturlige 
indhold af CO2 i atmosfæren mindre 
end 280 ppm. I dag er tallet steget til 
397, og koncentrationen vokser med 
mere end 2 ppm om året. 
Denne udledning er langt mere, end 
planterne og havene kan nå at optage. 
Da CO2 ikke forsvinder af sig selv, vil 
den globale opvarmning fortsætte, 
indtil udledninger og optag igen kom-
mer i balance. Først da kan klimaet 
stabiliseres. 
Men selv efter en sådan stabilisering, 
vil virkningerne af klimaforandringerne 
fortsætte langt ud i fremtiden. 
For eksempel tager det flere hundrede 
år, før varmen ved havenes overflade 
har spredt sig til havenes bund. I al 
den tid vil vandstanden blive ved med 
at stige, fordi vand fylder mere, jo 
varmere det er.

Hvordan har klima- 
forandringerne en  
selvforstærkende effekt?
I 2017 begyndte en række forskere 
at henlede opmærksomheden på, at 
det ikke kun er omfanget af CO2-ud-
ledning, som den globale opvarmning 
og de medfølgende klimaforandringer 
afhænger af, men også hvordan den 

ekstra mængde drivhusgas påvirker 
atmosfæren. 
En række forskere fra DTU, Køben-
havns Universitets Niels Bohn Insti-
tuttet og universiteter i Chile og USA 
har ifølge en pressemeddelelse fra 
DTU Space fundet ud af, at effekten af 
CO2 bliver højere, når temperaturen 
på jordkloden stiger som følge af den 
globale opvarmning. 
Det betyder, at den globale opvarm-
ning har en selvforstærkende effekt, 
fordi den vil føre til yderligere opvarm-
ning. 
Kombinationen af den globale op-
varmning og den effekt, den vil have, 
kaldes klimafølsomhed, og det er 
ifølge forskere på DTU en hidtil overset 
effekt.
Desuden har forskere i en årrække 
peget på en række selvforstærkende 
effekter: Når is og sne smelter, bliver 
havenes og landjordens overflader 
mørkere. 
Det forstærker opvarmningen, fordi 
mørke overflader suger varme til sig. 
Når den bundfrosne tundra i Sibirien, 
Alaska og Canada tør op, kan der 
desuden blive frigivet enorme mæng-
der af metan fra mikroorganismers 
nedbrydning af plantemateriale. 

Fup eller fakta 
her mod årets slutning
Hvert år udleder mennesker nu mere end 50 milliarder tons drivhusgas

Status på 2019 er et år med utrolig mange sammenfaldende naturkatastrofer, som i mange tilfælde kan henføres til at 
vi på verdensplan oplever en forandring mod varmere klima med flere storme og større vandmængder.
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Landsdelsopdelte graddøgn 2019
GENNEMSNITLIGE GRADDØGN - SENEST OPDATERET 03.12.2019

 JAN FEBR MAR APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
NORDJYLLAND 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 474,3 380,6 404,1 274,3 236,7 66,7 53,5 42,3 136,9 261,1 355,8

VESTJYLLAND 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 463,3 364,8 383,4 261,5 229,6 46,7 54,3 28,7 117,4 234,4 339,3

ØST-MIDTJYLLAND 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 465,6 367,1 385,8 264,2 232,1 48,5 56,3 30,4 120,2 237,4 342,0

SØNDERJYLLAND 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
1993-2002 478,7 422,3 422,8 292,9 171,0 96,5 38,9 28,8 105,3 226,4 365,6 477,6
2019 446,7 343,4 356,7 243,2 217,2 29,7 53,5 16,7 92,8 201,9 317,8

FYN 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 472,6 358,4 368,0 248,2 212,1 20,4 47,2 16,2 100,1 213,8 333,0

SJÆLLAND 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 491,4 366,3 372,5 245,8 199,8 10,9 37,7 12,8 101,3 218,9 341,0

HELE LANDET 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 475,2 366,1 380,1 256,4 218,3 27,0 46,9 19,2 109,3 226,7 338,2

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. 

Det forstærker drivhuseffekten. 
Der er samtidig risiko for, at regnsko-
ven i Amazonas tørrer ud. 
Når træerne holder op med at gro og 
planteresterne bliver nedbrudt, vil der 
blive frigivet store mængder ekstra 
CO2.
Der er desuden risiko for, at smeltnin-
gen af indlandsisen i Grønland når et 
punkt, hvor den ikke kan standses, 
fordi der hvert år dannes mindre is på 
toppen af indlandsisen end det, der 
smelter og glider i havet som isbjerge.

Men der er håb, med ”hurtig” 
og målrettet indsats
Bæredygtig udvikling og grøn omstil-
ling bruges ofte, når man taler om at 
finde nye grønne teknologier, bedre 
ressourceudnyttelse, nye forretnings-
modeller, mere miljøvenlige produkter, 
nye måder at prissætte goder på og 
en mere bæredygtig forbrugeradfærd. 
Grundlæggende handler den grønne 

omstilling om overgangen fra den 
nuværende “sorte” økonomi, der er 
baseret på fossil energi (kul, gas og 
olie) til en ”grøn” økonomi, der i højere 
grad baserer sig på vedvarende ener-
gikilder som sol, vind og vand.
Her spiller kraftvarmeværkerne og alle 
andre energiproducerende enheder 
en væsentlig og vigtig rolle for at om-
stillingen kan ske. Alle skal i ”spil”.
Energieffektiviseringer og en omlæg-
ning til vedvarende energikilder (som 
biomasse, vindenergi og geotermisk 
varme fra undergrunden som be-
skrevet her i bladet gennem årene 
væsentlige energikilder). 
Ved at bruge energi mere effektivt og 
omlægge elproduktionen vil efter-
spørgslen på fossil energi falde, og 
dermed vil man kunne afkoble økono-
miens afhængighed af fossil energi. 
I Danmark udgjorde vedvarende 
energi i 2018 knap 37 procent af 
energiforbruget, mens de resterende 

var baseret på fossile brændsler, som 
det fremgår af Energi, Forsynings- og 
Klimaministeriets årlige energistatistik.
Ifølge opgørelsen kommer den 
vedvarende energi fra vindprodukti-
on, varmepumper, solenergi, flis og 
biomasse.
Der skal en generel adfærdsændring 
til, hvis vi skal i mål.
Omstillingen vil derfor også betyde 
nye forbrugsmønstre, der gør det let-
tere at reparere og genbruge produk-
ter, samt at udvikle mere miljøvenlige 
og ressourceeffektive produkter og 
nye forretningsmodeller, som gør det 
nemmere for virksomheder at pro-
ducere energineutralt eller at udleje 
deres varer i stedet for at sælge dem.
Den grønne omstilling er således også 
en vision om en renere verden uden 
forurening og et bæredygtigt forbrug 
af jordens ressourcer, uden at det 
nødvendigvis betyder et farvel til alle 
de goder, vi kender i dag.
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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.

evida.dk

https://www.evida.dk

