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Årets Kraftvarmedag er på trapperne,
se det spændende program på midtersiderne,
hvor du også finder årsberetningen for 2019
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Et nyt år – et nyt årti
Nye forretningsområder

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 Fuglsang i Thisted har man nøje gennemgået fabrikken og analyseret, hvor der var
overskudsvarme og ved hvilke temperaturer.
Det medførte, at man fik opbygget et komplekst energianlæg med det resultat, at det
samlede energiforbrug tilført udefra er faldet.
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Som opfølgning på bestyrelsesseminaret
i maj 2019 har bestyrelsen arbejdet videre med ideen om at udvide foreningens
forretningsområde. Vi ser i fremtiden
muligheder for at kunne udvide vores
medlemsantal ved, at vi mere bredt
skal kunne varetage interesser indenfor
energi foruden traditionel kraftvarmeproduktion, f.eks solvarme, solceller,
biomasse, forskellige teknologier til aftag
og lagring af energi, overskudsvarme og
varmepumper.
Ligeledes i industrien vil vi kunne dække
bredere end i dag indenfor energi og tarifstruktur, kapacitetsbehov på gas og el,
hvor foreningen ser, der vil komme store
udfordringer i fremtiden.
Formålet er at servicere nuværende
medlemmer bredere og samtidig åbne
for andre beslægtede interessegrupper
indenfor energiområdet.
Dette er medvirkende til, at vi kigger på
nødvendige vedtægtsændringer med
dertil hørende nyt navn, nyt formål og
nyt logo. Dette vil blive fremlagt på den
kommende generalforsamling i marts.

Ny direktør

lig fratræde med udgangen af juni. Han
er dog indstillet på at hjælpe den nye
direktør godt på vej og vil fortsat være
tilknyttet foreningen.
Bestyrelsen har i januar nedsat et ansættelsesudvalg, der i samarbejde med
konsulentfirmaet Xpansion, har igangsat
den nødvendige proces med henblik på
ansættelse af en ny direktør.
Hvis der i medlemskredsen er nogen,
der kunne være interesseret i direktørjobbet, er I meget velkommen til at rette
henvendelse til Xpansion, tlf. 4093 6622.

Energieffektiv
fjernvarme

Decentral Energihandel

Hos Gemina Termix skaber vi innovative fjernvarmeløsninger,
der giver maksimal ydelse på minimal plads.

I forbindelse med at afgiftsrådgiver Ivan
Ibsen har fratrådt sin stilling, er der lavet
den aftale om at verserende sager vil
dog blive afsluttet af ham. Og skulle der
komme nye sager, er Ivan indstillet på
at assistere os og fortsætte det gode
samarbejde.

Generalforsamling

Husk generalforsamlingen lørdag den
14. marts – se programmet inde i bladet.
Ligeledes kan I planlægge, hvilke Træfpunkter, I skal besøge i år.

Direktør Erik Nørregaard Hansen nærmer sig pensionsalderen og vil forment-

Det samlede resultat er en energieffektiv løsning med
lav fremløbstemperatur og fuldt forbrugsoverblik
for den enkelte beboer.
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I Terrassehusene i Aarhus har hver lejlighed fået installeret en
individuel fjernvarmeunit til forsyning af varmt brugsvand og
varme – samt en fordelerunit til gulvvarme, så hver lejlighed
har en komplet løsning installeret individuelt.
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Løsningen giver mange fordele:
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Lave driftsomkostninger
Store energibesparelser

Gemina Termix’ produkter
opfylder de nyeste krav til
isolering og er kendetegnet
ved høj effekt, lang levetid,
nem installation og
lettilgængelig servicering.
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gråspurvene? ...................................30
Den danske strøm har aldrig været
grønnere ...........................................31
Graddøgn .........................................31
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Læs mere på www.termix.dk eller ring på 97 14 14 44

 ATES varmelager er et termisk varmelager, der udnytter jord- og grundvandsmagasiner til formålet. Varmen der skal
lagres kommer fra spildevandsudløbet og indeholder store mængder lavtemperatur-energi

Win-win samarbejde mellem lokal
virksomhed og varmeværk
Bjerringbro Varmeværk besluttede allerede i 2016 at bygge en ny energicentral og udvide brugen af varme fra Grundfos produktion
I 2019 præsenterede Grundfos og
topchef Mads Nipper en ny strategi,
der sætter linjerne for, hvordan pumpeproducenten skal udvikle sig frem
mod 2025.
Først og fremmest bliver der igen
sat tal på, hvor meget Grundfos skal
vokse.
Målet er en årlig organisk vækst på 4
procent – og dermed har man skruet
ned for forventningerne i forhold til det

mål på 6 procent, Mads Nipper måtte
droppe i 2016.
Men man ønsker at vokse mere end
”markedet”.
Så hvis markedet eksempelvis vokser
med 5 procent, så skal Grundfos
også vokse med mindst 5 procent
Ønsket er en fokuseret vækst, og at
Grundfos’ produkter som udgangspunkt skal være nummer et eller to på
markedet.

Omstilling til fossilfri produktion i procent (fig. 1)
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Er de ikke det, er topchefen klar til at
droppe dem.
Han ser dog også produktområder
med stort potentiale, hvor Grundfos ikke har en førerposition i dag.
Specifikt nævner Mads Nipper store
spildevandspumper og pumper til
sprinkleranlæg.

Et unikt samarbejde gennem
flere år

Bjerringbro Varmeværk – nu Gudenådalens Energiselskab har allerede
etableret en energicentral sammen
med Grundfos, hvor man hver investerede 17 millioner kroner.
Det skete i 2013, da Bjerringbro Varmeværk og Grundfos sammen åbnede energicentralen på Jørgens Allé.
Et koncept, hvor behovet for maskinkøling bliver udnyttet til produktion af
fjernvarme til gavn for byens borgere,
har givet genlyd landet over.
Den genererer et overskud på 3
millioner kroner om året, som man
deler. Jan Dansbo fra Gudenådalens
Energiselskab glæder sig over den
indgåede aftale og samarbejdet indtil
nu.
Den første energicentral er place-

ret i en bygning hos Grundfos, men
Grundfos ønskede ikke at indgå
samarbejde om endnu en Varmepumpecentral.
Derfor begyndte Gudenådalens
Energiselskab selv, at opføre en ny
Varmepumpecentral ved siden af
kraftvarmeværket. En investering til
ca. 30 millioner kroner, der indeholder
3,6 MW luft til vand varmepumper
samt en bygning og en arealudvidelse
til pumperne og varmeoptagerne.
Det er som sagt Gudenådalens Energiselskab selv der står bag den nye
Varmepumpecentral.
Den nye Varmepumpecentral skal
producere billig og fossilfri varme, til
gavn for forbrugerne i Bjerringbro og
ikke mindst Ulstrup, der efter fusionen er blevet koblet til Bjerringbros
produktionsanlæg med en transmissionsledning.
Man forventer, at kunne skære yderligere 30 procent af de fossile energikilder fra og spare i omegnen af 600700 kroner per husstand på årsbasis
med den nye varmepumpecentral og
den øgede kapacitet.

Samarbejdet har stået sin
prøve

Direktør Jan Dansbo betoner vigtigheden af, at begge parter fra starten
ville konceptet 100 procent, som en af
nøgleårsagerne til konceptets succes.
- Bjerringbro Varmeværk og Grundfos
har formået at tænke i et stort perspektiv, da idéen i sin tid tog fart.
- Samarbejdet startede før min tiltræden, men jeg fornemmer klart, at
begge parter gik helhjertet ind i samarbejdet, og man har derfor kunnet
skabe en løsning, der giver synergi

 Her ses placeringen af ATES spildevandsanlægget
hele vejen rundt lige fra Grundfos og til
vores lokalsamfund og varmeværket,
siger direktøren.
Han opfordrer endnu flere til, at gøre
som man gør i Bjerringbro.

Energiselskab selv for det fulde
projekt, som ligger relativt tæt på den
allerede eksisterende energicentral,
på Jørgens Allé i Bjerringbro, men på
kraftvarmeværkets grund.

- Men det er som sagt vigtigt, at man
forstår hinanden og har et fælles
udgangspunkt og en vision for, hvor
man ønsker at være i fremtiden, når
et frugtbart samarbejde skal fungere,
fastslår direktøren.

På vej mod endnu grønnere
profil

Ved etableringen af den nye Varmepumpecentral stod Gudenådalens

Gudenådalens Energiselskab består
i dag af følgende produktionsanlæg:
Varmeværket Bjerringbro, Kraftvarmeværket Bjerringbro, Energicentralen
Bjerringbro, Kraftvarmeværket Ulstrup
og snart den nye Varmepumpecentralen Bjerringbro.

Har du hørt, at Skjern Fjernvarme

også bruger DFP.
De skal til at skifte 3.300 varmemålere med lækageovervågning i
hele forsyningsområdet.

Målere og fjernaflæsning
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.

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

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Forventet brændselsesfordeling GUES 2021 (fig. 2)
Kraftvarme (Gas)
Energicentral (EL)

23%
30%

3,6 MW VP 2020 (EL)
ATES/Spildevand 2021 (EL)

32%

15%

“Olie er ikke
bare olie.
Det er en
videnskab”
Richard Sloth Bengtsen, driftsleder Energi Vegger

Arealudvidelse

Hos OK kan vi levere præcis den smøreolie,
dine maskiner har brug for. Uanset motor- eller
gastype. For der, hvor vi for alvor gør en forskel,
er, når der skal testes, analyseres og ydes rådgivning, som giver dig længere skifteintervaller
og bedre tid til andre vigtige opgaver.

Ved realisering af de igangværende
projekter, 3,6 MW luft til vand varmepumper samt ATES lager og udnyttelse af spildevand, vil fordelingen af
brændsler ca. se ud som diagram fig.
2 viser.
Resultatet af samarbejdet med Grundfos har resulteret i det første skridt på
vejen til fossilfri produktion.
Ud over det kigges der på bla. på
solvarme og mobile, fossilfri varmecentraler til udvidelse af forsyningsområdet.

Vi har sammen med varmeværket Energi Vegger
testet en Exxon Mobil smøreolie med det formål
at få flere driftstimer. Resultatet taler for sig selv,
og det, synes vi, er mere end OK.
59851

39-årige Jan Dansbo tiltrådte som ny
direktør for Gudenådalens Energiselskab i april 2018.
Han er uddannet maskinmester og
begyndte sin karriere på Lisbjergværket ved Aarhus og skiftede siden til
Dansk Vilomix, inden han blev direktør
for Gudenådalens Energiselskab.
Siden Jan Dansbo tiltrådte som ny
direktør i 2018, er der sket meget.
Men udviklingen stopper ikke her.
Der påtænkes også etablering af et
såkaldt ATES lager ved Gudenåen (se
forige side).
ATES står for Aquifer Thermal Energy
System og er et termisk varmelager,
der udnytter jord- og grundvandsmagasiner til formålet.
Varmen der skal lagres, kommer fra
spildevandsudløbet på rensningsanlægget, der indeholder store mængder lavtemperaturenergi.
Da der er tale om lavtemperaturenergi,
skal temperaturen på vandet hæves,
ved hjælp af varmepumper.
Der forventes behov for 4 MW varmepumper til at hæve temperaturen på
det lagrede vand.
Formålet med at lagre energien, er at
kunne anvende den i vintermånederne, hvor varmebehovet er væsentligt
større, end om sommeren.
Projektforslaget forventes godkendt
den 30/1-2020 og idriftsættelse ultimo 2020.
Et projekt til små 50 millioner.

Læs casen her ok.dk/energivegger.

 Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

 Her ses den påtænkte arealudvidelse, der blandt andet skal rumme de nye
3.6 MW luft til vand varmepumper
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Rekordlav CO2-udledning i 2019
CO2-udledningen fra danskernes
gasforbrug faldt igen i 2019 og var på
niveau med CO2-udledningen fra den
elektricitet, danskerne trak ud af stikkontakten de sidste to år
Den grønne omstilling af gasnettet tager fart de kommende år.
Mens der er stort fokus på den grønne omstilling af elproduktionen, er der samtidig sket en markant omstilling af
den danske gasproduktion.
I 2019 faldt CO2-indholdet i gasnettet derfor til rekordlave
183 gram pr. kWh, hvilket svarer fuldstændig til CO2-indholdet i den elektricitet, vi danskere har trukket ud af vores
stikkontakter de seneste to år.
Det viser data fra statslige Energinet, der står for den
danske el- og gastransmission og registrerer både gasforsyning og -forbrug.
- De fleste vil formentlig blive overraskede over, at CO2-udledningen fra gasforbruget er på niveau med udledningen
fra elforbruget. Årsagen er, at Danmark i stigende grad
producerer biogas, som tilføres gasnettet. Andelen af
biogas i gasnettet var i 2019 oppe på 11 procent. Biogas
er grøn energi og medvirker dermed til at reducere den
fossile CO2-udledning fra gasnettet, forklarer direktør
Frank Rosager fra Biogasbranchen.
Han tilføjer, at tallene fra Energinet ikke medtager, at
halvdelen af den danske biogasproduktion leveres uden
om gasnettet direkte til industri og fjernvarmeværker, hvor
det bidrager til at reducere CO2-udledningen i el-nettet,
varmeforsyningen og industrien.
CO2-indholdet er mere konstant i det danske gasnet med
meget store gaslagre, mens CO2-indholdet i vores elektricitet svinger meget år for år, da den afhænger af vinden,
og hvor meget a-kraft og vandkraft nordmændene og
svenskerne sender gennem det danske el-system.
Hvor CO2-indholdet i de danske stikkontakter var nede på
157 gram pr. kWh i 2019, så var den oppe på 209 gram i
2018, hvor det blæste mindre, og der manglede vand i de
norske vandreservoirer.

Hele gasforbruget kan gøres CO2-neutralt

Statens gasdistributionsselskab Evida oplyser, at de nu har
indgået tilslutningsaftaler, der vil bringe biogasandelen i
nettet op på 30 procent fra 2022. Det betyder, at CO2-indholdet i danskernes gas kommer ned på 145 gram pr.
kWh, altså under den rekord, der blev sat i el-systemet i
2019.
- I debatten om den grønne omstilling hersker der en
stærk stereotyp, som siger, at el er grønt og gas er sort,
og at gassen derfor skal udfases. Men tallene taler deres
8
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 Den grønne omstilling af gassen er på omdrejningshøjde med elektriciteten, og det er en udvikling, der kommer
til at fortsætte, siger Frank Rosager direktør i Biogasbranchen.
klare sprog om, at den grønne omstilling af gassen er på
omdrejningshøjde med elektriciteten, og det er en udvikling, der kommer til at fortsætte, siger Frank Rosager.
Syddansk Universitet har netop opdateret potentialet for
at producere biogas i Danmark til 94 petajoule. Potentialet
bygger på anvendelse af overskudshalm til biogasproduktion sammen med husdyrgødning og restprodukter fra
industri, husholdninger og landbrug.
Potentialet stiger til ca. 130 petajoule, hvis den CO2, der i
dag frarenses biogassen, forbindes med brint produceret
på basis af overskydende el fra sol og vind.
Det danske gasforbrug er faldende. Gasforbruget var i
2019 på ca. 95 petajoule og forventes at falde til 70 petajoule inden for en 10-15 årig periode, med mindre man
begynder at anvende gas i den tunge transport. Danmarks
samlede energiforbrug var på 645 petajoule i 2018.

 Frank Rosager
Direktør
Biogasbranchen

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.

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

Energi til livet | SEAS-NVE.DK

FAKTA
På grundlag af biokatalyse
tilbyder Electrochaea en multinationalt patenteret power-togas-nøgleteknologi, der omkostningseffektivt genanvender
CO2 ved brug af overskydende
elektrisk energi til at producere
anvendelig biometan. 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 hovedkvarteret i München-Planegg.

CO2 og brint til biometan

markeder som Tyskland eller Californien.
Anlægget i Avedøre er etableret i tæt
samarbejde med HMN Gasnet, som
nu er overtaget af det statslige Energinet. Det er en udløber af det fælles
BioCat-projekt (www.biocat-project.
com), som fik økonomisk støtte af
Energistyrelsen midler til udviklings-

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
vindkraft i perioder langt over 100
procent af Danmarks nuværende
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 produktionen overstiger forbruget og eksporten. Hertil er
netop biomethan særlig velegnet, fordi
det meget billigt kan lagres i naturgasnettet og de tilhørende store gaslagre
i Ll. Torup ved Viborg og Stenlille på
Sjælland.

nisering 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-systemer i det
to-trecifrede megawatt-størrelse, siger
Mich Hein, administrerende direktør
for Electrochaea.
Senest annoncerede Electrochaea i
august 2019 åbningen af det første
amerikanske biomethaniseringsanlæg
i Golden, Colorado. Faciliteten er et
fælles projekt fra det sydlige Californien med Gas Co. (SoCalGas) og
National Renewable Energy Laboratory (NREL) fra det amerikanske
energiministerium. Et tredje anlæg
med elektrochea-teknologi er placeret
i Solothurn, Schweiz, og har fodret
grøn methan i det schweiziske gasnet
siden juni 2019.

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 metha-

 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

Verdens hidtil største el-til-gasanlæg (power-to-gas) i Avedøre ved København leverede i slutningen af 2019 for første gang biomethan til det danske
naturgasnet
Anlægget er placeret i forbindelse
med BIOFOS Renseanlæg på Avedøre Holme og bruger en multi-patenteret teknologi, der er udviklet af det
tyske firma Electrochaea.
• Verdens største biologiske kraft-tilgas-anlæg i Avedøre tilfører biomethan 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 vedvarende energi.

 Electrochaeas power-to-gas-anlæg i Avedøre er nu begyndt at levere
biomethan 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).
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Teknologien er baseret på anvendelse af elektricitet fra vedvarende
energikilder til produktion af brint,
som derefter omdannes til biomethan
ved tilsætning af kuldioxid (CO2) med
brug af archea-mikroorganismer i en
katalytisk proces.
CO2-gassen kommer fra det nærliggende renseanlæg, hvor det udskilles ved produktionen af biomethan,
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 biomethan til naturgasnettet i døgnet og på
årsbasis binde op til 800 ton CO2.
Gassen, der således produceres fra
vedvarende ressourcer, indeholder
mere end 98 procent methan og
mindre end 1 procent af brint og 1
procent CO2.
Dermed overgås kvalitetskravene til
at levere biomethan til naturgasnettet
i både Danmark og andre relevante
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Fremtidens energi
og klima

Vi forbruger svarende til 6 jordkloder, så det kræver en massiv indsats, og
ændring af danskernes forbrugsmønster, hvis målet om 70 procent CO2 reduktion skal nås

Fakta om Klimaloven

Siden den nye regering trådte til i juni
2019 har danskerne stiftet bekendtskab
med blandt andet 70 procentmålsætningen, en ny klimalov, 13 klimapartnerskaber og ikke mindst klimahandlingsplaner
Blandt andet Dansk Industri har taget opgaven til sig gennem sin 2030-plan.
De nye partnerskaber bidrager med konkrete klimahandlingsplaner med forslag til løsninger og teknologi, der kan
sænke Danmarks drivhusgasudledning.
Regeringens klimahandlingsplan vil blive forhandlet og
fremlagt i april.
Udfordringerne er til at tage og føle på og vil også få indflydelse på den almindelige forbruges adfærd.
Hver dansker udleder ifølge Concito 19 ton CO2 om året.
Danskernes udledning kan opgøres således:
• 5,0 ton svarende til godt 26 procent er fælles forbrug til
f.eks. drift af hospitaler, skoler, universiteter, udbygning af
veje, jernbaner m.v.
12

KRAFT VARME

NY T

FEBRUAR

2020

• 4,5 ton går til danskernes forbrugsgenstande, f.eks. tøj,
tv og smartphones.
• 1,0 ton eller godt 5 procent til flyrejser.
• 2,5 ton går til energi og transport, herunder opvarmning
og ture i bus, tog og bil.
• Godt 5 procent eller 1,0 ton går til service og kulturtilbud,
herunder aviser, streaming og besøg på museer.
• 3,0 ton går til mad og drikke inklusiv produktion, emballage og transport af disse fødevarer. At spare på oksekød batter altså meget lidt i det samlede billede.

Forpligtende klimalov

Med den nye klimalov vil den til enhver tid siddende regering være forpligtet til at arbejde for virkeliggørelsen af 70
procent reduktionsmålet i 2030.
Med den brede opbakning blandt Folketingets partier er
klimaloven bindende for fremtiden.
Samtidig styrkes Klimarådets rolle som uafhængig klimavagthund betydeligt. Rådets midler er mere end fordoblet med finansloven, det får 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 ambitiøse mål skal omsættes til konkret grøn politik, siger klima-,
energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Regeringens oplæg til Klimaloven er med bindende delmål
og bindende langsigtede mål, indeholdende:
• Et mål om reduktion af drivhusgasser i 2030 med 70
procent i forhold til niveauet i 1990. Det er et meget ambitiøst mål, og det bliver særlig svært at nå den sidste del
af målet fra 65 procent til 70 procent. Det vil kræve virkemidler, vi endnu ikke kender og derfor en tæt involvering
af Klimarådet og andre eksperter for at nå i mål.
• At Klimarådet skal bistå en ny regering i at afgøre, hvilke
reduktionsmål og virkemidler der sikrer, at Danmark lever
op til Paris-aftalens temperaturmål.
• At der foretages en årlig opfølgning på, hvordan det går
med målene, og denne opfølgning skal ske i sammenhæng med finanslovsprocessen.
• Omstille transportsektoren. Som led i en grøn mobilitetsplan er en lang række initiativer nødvendige for at
sikre markant flere elbiler på vejene og den nødvendige
omstilling af transportsektoren.
• Sikre klimabidrag fra landbruget.
Klimaloven skal umiddelbart efter følges af en klimahandlingsplan, der skal bidrage til at sikre, at de nationale
reduktionsmål nås.
Ud over at beskrive, hvilke tiltag der er nødvendige fra
transportsektoren og landbruget, skal handlingsplanen
blandt andet også indeholde følgende elementer:
• Energieffektiviseringer, blandt andet med krav til energibesparelser i offentlige bygninger.
• En national strategi for bæredygtigt byggeri.

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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• En samlet strategi for elektrificeringer i transportsektoren, industrien
og samfundet generelt.
• Øge midlerne til grøn forskning og
demonstrationsprogrammer.
• Undersøgelse af muligheden for, at
Danmark sammen med Nordsølandene udarbejder en fælles strategi
for markant at udbygge og udnytte
havvindpotentialet.
• Afsøge muligheden for, at Danmark
senest i 2030 bygger den første
energiø med minimum 10 GW
tilkoblet.
• Understøtte skovrejsning.
• Klimatilpasning, herunder en stærkere koordination af indsatsen i
forhold til kystsikring.

Kraftvarmesektoren spiller en
afgørende rolle

Den grønne omstilling betyder også
nye jobs, virksomheder, vækst og
eksport.
Alle er glade og stolte over eksporten
af grønne energiteknologier, der nærmer sig 75 milliarder kroner om året
og beskæftiger 56.000 medarbejdere.
Kraftvarme- og fjernvarmesektoren vil
i 2020 alene stå for eksport af rådgiv-

KRAFTVARME DAG

 Forbrugerne skal ændre adfærd, det gælder lige fra sortering af afffald til det
daglige forbrugsmønster.
ning, komponenter og hele systemer
for 10 milliarder kroner.
Afbalanceringen af energisystemet,
når vinden ikke blæser eller solen ikke
skinner.
Politikerne er meget opmærksomme
på denne udfordring, hvorfor biogasproduktion og decentral kraftvarme er
vigtige ressourcer at have i baghånden.
Læs også artiklen ”Skal vi fortsat fyre
for gråspurvene”, her i bladet, som tydeliggør et af de mange områder, hvor
nyttevarme kan genanvendes.

De danske kraftvarmeværker er i fuld
gang med den grønne omstilling mod
mere vedvarende energi i kraft af anvendelsen af biomasse og produktion
af biogas, installering af varmepumper,
genanvendelse af overskudsvarme fra
industri og erhvervsvirksomheder med
videre.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

KRAFTVARMEDAG
lørdag den 14. marts 2020

på Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
PROGRAM
09.00

Registrering og efterfølgende kaffe med rundstykker ved Træfpunkterne

09.25

Velkomst ved formanden,
Tage Meltofte

09.30

Generalforsamling for Foreningens medlemmer
Dagsorden ifølge vedtægterne

11.50

Forventet afslutning på generalforsamling - derefter besøg ved Træfpunkterne
Mødeleder: Seniorkonsulent Eva Ryberg

En grøn
fremtid
med
biogas

L æs
mere på

natureenerg

Nature Energy Biogas A/S
Ørbækvej 260 · 5220 Odense SØ · Tlf. 70 22 40 00
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12.00

Frokostbuffet ved Træfpunkterne

13.00

Regeringens skatte- og afgiftspolitik
v/medlem af skatte- og transportudvalget Malte Larsen (S)
13.20 Spørgsmål fra salen

13.30

Status på de udfordringer, vi står overfor
/formand for erhvervsudvalget Lars Chr. Lilleholt (V)
13.50 Spørgsmål fra salen

14.00

Kaffe med dagens kage ved Træfpunkterne

14.30

Regeringens politik på energi-, forsynings- og klimaområdet
v/energi-, forsynings- og klimaiordfører Anne Paulin (S)
14.50 Spørgsmål fra salen

15.00

Dansk Kraftvarme Kapacitet
v/bestyrelsesmedlem Kim Behnke, Dansk Kraftvarme Kapacitet
15.20 Spørgsmål fra salen

15.30

Afrunding ved formanden

15.45

Træfpunkterne lukker
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Bestyrelsens beretning 2019
Ny regering
Den 27. juni 2019 fik Danmark en socialdemokratisk mindretalsregering støttet parlamentarisk af Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten. Dermed fik Danmark også nye
ministre bl.a. en ny klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.
Regeringen fastholder de ambitiøse klimamål
med reduktion af CO2 niveauet med 70procent inden 2030. Socialdemokratiet har i en
hensigtserklæring forud for regeringsdannelsen
opstillet en lang række initiativer for, hvordan
man skal opnå den ønskede reduktion, men
det store spørgsmål om finansiering står fortsat
ubesvaret.
Det mest positive er, at Dan Jørgensen lægger
afstand til den såkaldte McKinsey-rapport, der
bl.a. lancerede benchmarking, indtægtsrammer
og effektiviseringskrav som forslag til regulering
af fjernvarmeområdet. Det er ikke det samme
som at sige, at vi ikke fremover skal gøre tingene mere effektivt. Men vi skal også have indfriet
det store potentiale i kampen for den grønne
omstilling, som vores medlemmer rummer.
Foreningens ”ønskeseddel” til den nye regering
og den nye minister kan ses i Kraftvarme Nyt
nr. 160.
Et er dog sikkert, såvel gas- som fjernvarmesektoren vil fortsat spille en markant rolle i et
sammenhængende energisystem i Danmark og
vil på mange punkter medvirke med balance i
et fluktuerende el-marked.
Gode samarbejdspartnere
Foreningen har et godt samarbejde med
Dansk Fjernvarme om en række aktiviteter. Ud
over fællesskabet omkring Dansk Kraftvarme
Kapacitet har vi koordineret høringssvar på ny
lovgivning fx om overskudsvarme. Derudover
har vi afstemt holdninger, når der har været
møder med fx Forsyningstilsynet.
Dansk Gartneri har altid været og vil fortsat
være en central samarbejdspartner, især omkring industriel kraftvarme og de udfordringer,
der har været omkring IKV-ordningen (overkompensation).
IKV-sagen om overkompensation
Kort fortalt handler sagen om grundbeløb 3 (industriel kraftvarme) der blev udbetalt i perioden
fra 2013 til medio 2017. Tvisten omhandler, at
der efter myndighedernes tolkning er tale om
overkompensation, og værkerne er derfor blev
varslet store tilbagebetalinger.
Dansk Gartneri og afgiftsrådgiver Ivan Ibsen
har bistået Foreningen med møder med hhv.
Energistyrelsen og Kammeradvokaten, ligeledes har der været foretræde for Energipolitisk
Udvalg, hvor et enigt udvalg lovede at følge op
på sagen.
Desværre må vi efterfølgende konstatere, at
Energistyrelsen i marts 2019 har sendt afgørelser med krav om tilbagebetaling af tilskud
til industriel kraftvarme. Flere af de berørte
virksomheder deltog i et orienteringsmøde, Foreningen afholdt kort tid efter. På mødet deltog
bl.a. vicedirektør fra Energistyrelsen, Martin
Hansen, som er ansvarlig på området.
Mødet gav ikke den ønskede ændring i
afgørelserne, og Foreningen finder det dybt
beklageligt, at det ikke er lykkedes at finde en
tilfredsstillende løsning.
Flere af virksomhederne overvejer, hvorvidt
sagen skal køres ved domstolene, og Foreningen stiller i den forbindelse gerne alt udarbejdet
materiale til rådighed.
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Dansk Kraftvarme Kapacitet
Foreningen har samarbejdet med Dansk
Fjernvarme gennem næsten 2 år med Dansk
Kraftvarme Kapacitet, der nu er inde i en god
udvikling med nu 90 medlemmer. Dansk Kraftvarme Kapacitet er ikke skabt som erstatning
for grundbeløbet, men for at åbne nye muligheder og som en service, hvor kraftvarmeværkerne med kapacitet kan sælge til en el-handler
med behov for prissikring.
Status for de første par år er, at Dansk Kraftvarme Kapacitet har været en gevinst for de
værker, der har stillet el-kapacitet til rådighed
på spotmarkedet. Ligeledes er der fra el-handlernes side vist stor interesse, og der har ved
hvert udbud været større efterspørgsel end
udbud til rådighed.
Dansk Kraftvarme Kapacitet har udvidet
produktet til også at omfatte el-kedler, der vil
aftage el fra vindmøller, når den er billig.
Bestyrelsesseminar
Som opfølgning på generalforsamlingen afholdt
bestyrelsen den 1. maj et strategiseminar hos
AN Energi med deltagelse af en ekstern rådgiver. Hovedtemaet for seminaret var, hvordan
Foreningen fortsat kan levere en unik værdi for
vores brede medlemsskare inden for industrivirksomheder, gartnerier, de mindre kraftvarmeværker, de større fjernvarmeværker og de
el-producerende biogasanlæg.
Foreningen ses af mange som ”den lille forening
med den store indflydelse”, der ofte skaber den
gode kontakt mellem organisationer, virksomheder og politikere. På seminaret skulle bestyrelsen forholde sig til Foreningens styrker/svagheder og ikke mindst muligheder/trusler, og
således se kritisk på hvilke punkter, Foreningen
skal fokusere i fremtiden. Bestyrelsen var enige
om vigtigheden i, at alle medlemmer favnes og
ser Foreningen som værdiskabende.
Bestyrelsen fulgte op på strategiseminaret i
juni måned med gennemgang af forretningsområder og forslag til mulige vedtægtsændringer samt ikke mindst en generel drøftelse af
fremtiden for kraftvarmesektoren. Frem mod
2020 vil der i Decentral Energihandel også være
opgaver i at understøtte industrivirksomheder
og gartnerier i den nye ordning for energibesparelser, ligesom vi undersøger om muligheden
for salg af certifikater fra opgraderet biogas og
el produceret fra biogas kunne være et fremtidigt forretningsområde.
Økonomien for mange værker bliver udfordret
med grundbeløbets bortfald. Omvendt bliver
varmesektoren en af nøglerne til den grønne
omstilling gennem sektorkobling, det gælder derfor om at få dette bidrag til fleksibilitet
kapitaliseret.
Decentral Energihandel
Vores afgiftsrådgiver Ivan Ibsen har haft flere
opgaver med rådgivning på afgiftsområdet,
især på afgiftsforhold vedrørende overskudsvarme i forbindelse med varmepumpeanlæg.
Desværre valgte Ivan at opsige sin stilling ultimo
2019 til fordel for en stilling i KPMG.
Handel med energibesparelser er i 2019 gået
planmæssigt og en anelse bedre end salget i
2018. Der er også i stor udstrækning taget hul
på handler i 2020, der også tegner godt. I lighed med øvrige virksomheder, der handler med
energibesparelser, er vi udtaget til kontrol for
validering af energibesparelser, og i skrivende
stund har vi ikke oplevet sager, der ikke har
kunnet indberettes.
2020

Grundbeløbet efter 2019
Der er en del af vores medlemsværker, som har
udvidet med en ekstra kraftvarmeenhed i perioden 1999 til og med 2004, hvor ordningen blev
lukket ned. Med i tilsagnsskrivelsen til værkerne
fra Energistyrelsen i ovenstående periode var
der tilsagn om 7 øre i 20 år, men da værkerne
var gået på markedet på det tidspunkt og havde modtaget grundbeløb 1, blev det samtidig
vedtaget, at de 20 år startede tilbage til dengang den første kraftvarmeenhed blev installeret. Kort fortalt medførte det, at de udvidelser,
der blev installeret i ovenstående periode, IKKE
får grundbeløb 1 i 20 år.
Dansk Gartneri og Foreningen har bedt advokatfirmaet Hannibal, specialist på området,
vurdere, hvorvidt der er mulighed for at gøre
krav på den manglende udbetaling. Energistyrelsen er dog af den opfattelse, at der ikke er
lovgrundlag for at udbetale grundbeløb udover
2018.
Alle Folketingets partier indgik i juni 2018 en
energiaftale, der i et vist omfang imødekommer
nogle af konsekvenserne for grundbeløbets
bortfald. I energiaftalen er der især fire initiativer, der har kraftvarmeværkernes interesse:
En udvidet rådgivning til værkerne og nødstedte
varmekunder
Etableringsstøtte til eldrevne varmepumper,
biomassekedler og solvarmeanlæg
Pulje til håndtering af strandede omkostninger
Økonomisk støtte til individuelle løsninger
Det bliver interessant at følge, hvorvidt de gode
initiativer er dækkende og en tilstrækkelige
håndsrækning til de ramte kraftvarmeværker.
Biogas
Biogasbranchen har oplevet et turbulent år med
usikkerhed for fremtiden, og for hvordan anlæg
under etablering skal kunne færdiggøres. Kredsen omkring energiforliget 2012 mødtes i februar for at afklare, hvordan et stop for nye anlæg
på de eksisterende biogasstøtteordninger
kunne gennemføres, samt hvordan loftet over
støtteberettiget produktion kunne fastsættes
i fremtiden. Kort fortalt sættes der et stop for
støtte til nye anlæg til el-produktion på biogas
og anlæg til opgradering af biogas til gasnettet
pr. 1. januar 2020, og nye anlæg skal være i
drift inden denne dato. Anlæg, der har foretaget
investeringer inden den 8. februar 2019, og som
ikke kan tilbageføres, vil også være omfattet af
den gamle støtteordning.
Biogasanlæg skal hvert år inden 1. oktober
beslutte, hvilken el-afregningsmodel man
ønsker at producere efter det kommende år,
og der ligger store overvejelser om, hvorvidt
man skal producere efter en fast afregningspris,
eller man skal køre efter en markedspris plus
et pristillæg. Både den faste afregningspris og
pristillægget reguleres i januar efter prisudviklingen det foregående år, men da markedsprisen
for el kan være noget uforudsigelig, anbefaler
Biogasbranchen, at man ved valg af pristillægsmodellen har et tæt samarbejde med en
produktionsbalanceansvarlig, der i forvejen
håndterer andre elproduktionsanlæg og dermed har en indgående viden om forward priser
på elmarkedet.
Overskudsvarme
Et bredt flertal af de politiske partier indgik i
foråret en aftale om øget udnyttelse af overskudsvarme – en aftale der blev indgået med
det sigte, at der fremover skulle udnyttes endnu
mere overskudsvarme i vores kollektive varme-

forsyninger i stedet for at ”fyre for gråspurvene”.
Regeringen har nu fremsat et lovforslag, der
ændrer på de bestemmelser i afgiftslovene om
betaling af energiafgift på overskudsvarme,
der kommer fra en proces i virksomheder, og
som efterfølgende anvendes til rumvarme. Ud
fra teksten i lovforslaget, som pt. er i høring, er
der lempelser, men desværre også lagt op til
væsentlige stramninger.
Virksomheder, der anvender overskudsvarme
fra egne processer til rumvarme eller varmt
vand, vil få nedsat det beløb, som virksomheden skal betale i overskudsvarmeafgift med ca.
50 procent. Modsat skal der også i sommermånederne betales overskudsvarmeafgift af egen
overskudsvarme.
Der er også regler, der bevirker, at industrivirksomheder eller værker skal betale mere i afgift.
Efter de nugældende regler skal der ikke betales overskudsvarmeafgift af genvunden varme
fra processer, når den der aftager varmen ikke
betaler for varmen, også dette punkt bliver ændret, idet der som minimum altid skal betales
36 kr. pr. MWh i overskudsvarmeafgift.
De virksomheder, der allerede i dag leverer
overskudsvarme eller påbegynder levering af
overskudsvarme inden udgangen af 2019, kan
vælge om virksomheden vil betale overskudsvarmeafgift efter de gamle eller nye regler. Virksomhederne kan herefter anvende de gamle
regler i 15 år.
Regeringens formål med lovforslaget var at
fremme udnyttelse af overskudsvarme, og
Skatteministeriet har skønnet, at lovforslaget
medfører et provenutab for statskassen på 130
mio. kr. pr. år. Desværre vurderer vi, at lovforslaget i den nuværende form helt vil stoppe for
udnyttelsen af overskudsvarme. Årsagen skyldes at det kan være svært at forestille sig, at
en virksomhed for at kunne levere en biydelse i
form af overskudsvarme til et kollektivt fjernvarmenet vil pålægge sig selv den administrative
byrde det er, at indføre et energiledelsessystem
som fx ISO 50001 alene for at opnå et mindre
provenu på salg af overskudsvarmen i stedet
for at sende den ud til gråspurvene.
Sidstnævnte bekræftes efter en rundspørge til
vores medlemmer, hvor langt de fleste virksomheder meddeler, at de foretrækker at forblive
på det gamle lovgrundlag i overgangsperioden
på 15 år, fordi det er mere givtigt end det nye
forslag.
Af lovforslaget fremgår det ligeledes, at elektricitet, der anvendes i varmepumper, og som
både anvendes til fremstilling af køling og fremstilling af varme, skal anses for varmeanlæg.
Herved belægges elektricitet, der anvendes
i varmepumpen med en afgift på 25,9 øre pr.
kWh. Det vil medføre en ekstraomkostning
for de anlæg, der i dag er køleanlæg, og hvor
varmen udnyttes, idet disse anlæg efter de
nugældende bestemmelser betaler 0,4 øre pr.
kWh elektricitet i afgift, der anvendes i varmepumpen.
Flere værker bl.a. Hedensted Fjernvarme er
blevet fanget midt mellem de to regelsæt, og
sagen har med hjælp fra Malte Larsen (S) været
forelagt Folketingets skatteudvalg. Ligeledes
har Foreningen indgivet et fyldestgørende
høringssvar og ser frem til, at de påpegede
uhensigtsmæssigheder i lovforslaget ændres,
inden forslaget ophæves til lov.
Gasstrategi
Foreningen sidder med i arbejdet om den nye
gasstrategi, og her arbejdes der fortsat på, at

de decentrale kraftvarmeværker i fremtiden skal
få bedre vilkår for fortsat at kunne være konkurrencedygtige i el-markedet og derved samtidig
anvende naturgas. Helt konkret arbejdes der
på, at der bør ske en reduktion i ”trappe-modellen”, fx ved at lave en mere omkostningsægte indfødningstarif, som måske bør være højere
om sommeren, da der her kan være problemer
med afsætningen af gas. Såfremt dele af
”trappe-modellen” fortsætter, bør det ikke være
den fysiske placering, der definerer, hvornår
der startes på trappen, men en ejer eller en
ejerkreds af kraftvarmeværker eller virksomheder. Et eksempel kunne være en virksomhed,
som fx har flere forskellige lokationer med enten
kraftvarme eller gaskedler, men samlet kun skal
starte en gang på ”trappen”.
Vi ser ligeledes, at vi skal have lavet en case,
hvor gas og el supplerer hinanden til gavn for
begge systemer og ikke mindst for kunden.
Det betyder, at der køres med varmepumpe,
når el-prisen er lav, og med gas når el-prisen
peaker. Med dette system kan man give en
fast varmepris, mod at det er energihandleren,
der vælger, hvornår man skal køre på hhv. gas
eller el.
Nye markeder fra Energinet
De sidste fem år har Energinet fået leveret flere
systemydelser fra Norge som led i den såkaldte
Skagerrak 4-aftale. De norske leverancer
startede primo 2015 og slutter som planlagt
ved årsskiftet 2019/2020. Bortfaldet af aftalen
betyder, at Energinet nu skal til at indkøbe flere
systemydelser fra anlæg, der er placeret i Vestdanmark. Konkret drejer det sig om produkterne FCR (tidligere benævnt primær reserve) og
aFRR (tidligere benævnt sekundær reserve).
FCR-produktet indebærer, at anlægget skal
rette produktionen ind efter el-nettets frekvens.
Indkøbet af FCR finder sted hver eftermiddag i en auktion, hvor man kan stille anlæg til
rådighed i 4-timers blokke. Afregning sker til
marginalpris – dvs. alle får samme betaling for
at stå til rådighed, nemlig prisen for det dyreste
anlæg, som er blevet accepteret i auktionen.
Det samlede behov for FCR i Vestdanmark lyder på 21 MW, hvoraf 10 MW har været leveret
fra Norge igennem de sidste fem år. Rådighedsbetalingen for denne ydelse er vokset støt
over de senere år. Ved årsskiftet fordobles den
indenlandske efterspørgsel, og det vil formentlig gøre produktet endnu mere attraktivt for
danske værker.
Via samme Skagerrak 4-aftale har Norge også
leveret hele det vestdanske behov for aFRR
gennem de seneste fem år. Ved årsskiftet vil
Energinet gå over til at købe 100 MW aFRR hos
vestdanske aktører og anlæg. Det er en ydelse,
som både el-produktionsanlæg og el-kedler
kan bidrage med. Indkøbet sker ved månedsudbud, og pga. de omskiftelige forhold, som
kan gøre sig gældende inden for en måned,
forventes udbuddet relativt begrænset. Der er
derfor god grund til at følge med i priserne for
nye leverandører, og Foreningen vil løbende
sørge for orientering af vores medlemmer gennem Kraftvarme Nyt.
Kraftvarmedag
Igen i år var der stort fremmøde og god debat
ved Foreningens generalforsamling på Sabro
Kro i marts. Deltagerne fik efter generalforsamlingen traditionen tro en vekslen mellem faglig
konference og gode tekniske drøftelser ved de
mange Træfpunkter, villigt opstillet af leverandø-

rer og samarbejdspartnere. Stor tak til alle der
deltog, og tak til daværende energi-, forsynings
og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) og
energiordfører Jens Joel (S) for deres status på
energidebatten set fra et politisk synspunkt.
Temadage og arrangementer
I samarbejde med Energi Fyn og Dansk
Gasteknisk Center var der i foråret 2019 lagt
op til 4 temadage om varmepumper afholdt
hos værker rundt om i landet med installerede
varmepumper. Meningen var et besøg hos
E.ON i Frederikssund om el-varmepumpe på
røggaskøling, et besøg hos Brande Fjernvarme med fokus på kombineret gasmotor- og
eldrevet luft-vand-varmepumpe, et solvarmeanlæg i Hjallerup i forbindelse med transmissionsledning samt et besøg hos gartneriet
Hjortebjerg på Nordfyn, hvor det var muligt at
se gasabsorptionsvarmepumpe.
De 3 af stederne var der således mulighed for
at se, hvordan varmepumper kan være installeret i fjernvarmesystemet, men alligevel var der
desværre så ringe interesse, at alle 4 temadage
måtte aflyses.
Energipolitisk Åbningsdebat
Med temaet Verdensmål, klima- og energifremtid blev den årlige energipolitiske åbningsdebat
på Christiansborg bragt til nye højder. FN´s 17
verdensmål er for alvor kommet på dagsordenen uanset branche, og på årets åbningsdebat
blev der primært fokuseret på verdensmålene
7, 9, 11 og 13. Oplæg og debatter holdt igen i
år et højt niveau og viste også, at verdensmål
nr. 17 om partnerskaber i allerhøjeste grad også
er vigtigt. Dette blev understreget af minister for
udviklingssamarbejde Rasmus Prehn (S), der
fortalte, at uden samarbejder, hvor innovative
virksomheder inden for energibranchen i Danmark går med, får udviklingslandene aldrig den
fremgang, der skal til for at nå klimamålene.
Den nye klima-, energi- og forsyningsminister
Dan Jørgensen slog fast, at vi skal tænke nyt,
hvis vi skal nå klimamålene. ”Vi når ikke reduktionsmålene på 70 procent ved at gøre, som vi
plejer” udtalte Dan Jørgensen og opfordrede
branchen til at understøtte nye ideer.
Åbningsdebatten favnede også emner som
udfordringerne for kritisk infrastruktur som
varme, gas, el og fiber, og fra udlandet deltog
direktøren for Eurelectric, der stillede spørgsmålet: ”Hvordan får vi befolkningen i resten af
Europa med på klimamålene?”
Foruden Rasmus Prehn (S) og Dan Jørgensen
(S) deltog en lang række politikere og oplægsholdere, der alle var med til endnu engang at
fastholde Energipolitisk Åbningsdebat som den
toneangivende konference på energiområdet.
Igen i år var der fuldt hus til åbningsdebatten.
Deltagerne kommer igen, fordi de oplever en
levende politisk debat tilsat højt faglige indlæg,
krydret med gode muligheder for at netværke
med kollegaer med interesser indenfor energiområdet.
Tak til samarbejdspartnerne UdbudsMedia.
dk, Nature Energy, TEKNIQ Arbejdsgiverne,
Dansk Fjernvarme, Dansk Gartneri, Foreningen
Biogasbranchen og Evida, der igen i år har
bidraget på flere måder, og gjort det muligt at
fastholde det høje, faglige niveau i konferencen.
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INFORMATION

Ny analyse fra
Grøn Energi:
Fuldlasttimer 2019
Grøn Energi har offentliggjort den årlige analyse af fuldlasttimer for
decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder.
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De decentrale naturgasfyrede
kraftvarmeværker har gennem den
seneste periode oplevet stort fald i
elproduktionen, mens kapaciteten har
været konstant.
Efter en rekordstor vindproduktion i
2017 faldt denne en smule i 2018 og
elprisen er i samme periode steget
betydeligt.
Dette betød også en stigning i elproduktionen fra naturgasfyrede kraftvarmeenheder i 2018.
Mens elkapaciteten i 2018 var stabil,
steg antallet af fuldlasttimer fra de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder fra 918 timer i 2017 til 1108
timer i 2018.
Dette er en stigning på 20 procent.
Ud over stigning i elprisen er også
gasprisen steget.
Enheder med variable gasprisaftaler
vil altså have oplevet stigende driftsomkostninger, men trods dette har
der været et generelt opsving i antallet
af fuldlasttimer.

Træfpunkter sal 1
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Antallet af fuldlasttimer fra termisk
produktion afhænger i høj grad af
elprisen og mængden af fluktuerende
produktion i elsystemet.
Specielt elpriserne har stor indflydelse på driften af de naturgasfyrede kraftvarmeenheder, som typisk
leverer spidslast i perioder med højt
elforbrug.

2020

Den samlede elkapaciteten var på ca.
enhederne kan skyldes flere forkellige
faktorer, så som forskellige anlægs1250 MW hvilket er stabilt.
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Antallet af fuldlasttimer var i 2018 stigende mens elkapaciteten var stabil.
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Skitse over træfpunkter og konferencelokaler
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Figur 2: Naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværkers samlede elkapacitet og gennemsnitlige
 Naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværkers samlede elkapacitet og genantal fuldlasttimer i perioden 2010 til 2018 (Energistyrelsen, 2019a).

nemsnitlige antal fuldlasttimer i perioden 2010 til 2018

Elkapaciteten har været stabil i hele perioden og var i 2018 ca. 1250 MW.
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Energiproducenttællingen. Hvis der ikke er angivet et brændselsforbrug, som fx
naturgas, vil enheden ikke fremgå af sorteringen anvendt i denne analyse. Der er

GreenLab sender biogas på nettet
Biogasanlægget er et af omdrejningspunkterne for Danmarks første grønne
energipark, hvor grønne teknologier sammen med el- og gasnettet fungerer
som én energisymbiose
Onsdag den 11.12. 2019 sendte det
store biogasanlæg GreenLab Skive
for første gang biogas ud i naturgasnettet.
Det markerer en vigtig milepæl for
den kommende erhvervspark,
GreenLab Skive, hvor forskellige typer
af virksomheder inden for fremstilling
af bl.a. biogas, sol- og vindenergi
samt balancering af energisystemer
skal teste og udvikle fremtidens energiteknologier.
Biogasanlægget, der spiller en nøglerolle i erhvervsparken, modtog sidste
måned den første ladning gylle, som i
dag er blevet til opgraderet biogas.
- Selvom alt er gået efter tidsplanen,
så er det nu alligevel som om julen
kommer tidligt i år. Med den første
biogas på nettet tager vi endnu et
vigtigt skridt i den grønne omstilling.
Skal vi nå vores miljø- og klimamål,
er det altafgørende, at vi bliver bedre
til at udnytte de synergieffekter, der
ligger i at omdanne restprodukter til

FAKTA
Anlægget forventes at producere ca. 19 mio. m3 biogas, svarende til den naturgasmængde,
der skal til for at opvarme ca.
8.300 parcelhuse.
Biogasanlægget er et fleksibelt
anlæg, som kan behandle op
til 500.000 ton husdyrgødning
og restprodukter, f.eks. halm,
mad- og industriaffald.
Biogasanlægget ejes 50-50
mellem det lokale GreenLab
Skive Biogas Holding og energiselskabet E.ON Danmark.
Anlægget er en investering på
ca. 225 mio. kr.
Anlægget vil skabe ca. 50 arbejdspladser under etablering
og ca. 10 permanente arbejdspladser.
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 Skive slog endnu en gang fast, at man vil grøn omstilling, da man lige før jul
sendte biogas ud i gasnettet
ressourcer. Det gør vi med biogasproduktion, forklarer Michael Rønning
Dalby, direktør for E.ON Danmarks
biogasforretning.
I dag behandles omkring 20 procent
af landbrugets husdyrgødning i et biogasanlæg, men den andel forventes
at stige i de kommende år.
- Det nye biogasanlæg kommer til
at behandle betydelige mængder
husdyrgødning til gavn for det lokale
miljø og landmændenes konkurrenceevne. Samtidig er det nødvendigt at behandle en større andel af
husdyrgødningen på vejen hen mod
et klimaneutralt landbrug, siger Arne
Bisgaard, formand for Greenlab Skive
Biogas Leverandørforening, og påpeger, at anlægget kommer til at udnytte
op til 350.000 ton husdyrgødning.

Biogas har stor klimagevinst

Frem mod 2030 skal Danmark reducere CO2-udledningerne fra særligt
transporten og landbruget. Her kommer biogas til at spille en afgørende
rolle, da biogassen har en dobbelt
CO2-gevinst. Biogasproduktion redu-
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cerer både udslippet i landbruget, når
det bliver produceret, og i industrien
eller transporten, når det fortrænger
de fossile brændsler.
Samtidig har den behandlede husdyrgødning en positiv effekt på afgrøderne, der nemmere kan optage næringsstofferne. På den måde gavner
biogasproduktionen også landmændene.
- Det er lokale landmænd, der leverer
husdyrgødning til anlægget, og alt
hvad vi foretager os, sker i tæt dialog
med vores partnere. Det tror vi er
nødvendigt for at lykkes med denne
type projekter, siger Michael Rønning
Dalby, og fremhæver, at partnerskabsformen bag biogasanlægget
ligger i forlængelse af andelstanken,
hvor medlemmerne, landmændene,
også er medejerne.
E.ON, lokale landmænd og lokale
investorer ejer sammen GreenLab
Skive Biogas, hvor der investeret
omkring 225 millioner kroner.

Energi Fyn er din strategiske partner på både el og gas

Vælg en værdiskabende
leverandør
Energi Fyn er en moderne og ansvarlig energikoncern.
Vores mangeårige erfaring på energimarkedet gør det
nemt og trygt at handle el og gas med os.
Vi er et erfarent og dedikeret team, der lægger vægt
på at levere god service og rådgivning. I samarbejde
med vores handelsafdeling, der hele tiden følger energimarkedet, kan vi sikre kunderne konkurrencedygtige
priser.

Kontakt
Hans Jørgen Hansen, hjh@energifyn.dk, 40 34 18 56
Svend Dover, sdo@energifyn.dk, 40 41 85 85
Peter Resen, pere@energifyn.dk, 20 51 03 64

 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 70 13 19 00, energi@energifyn.dk, www.energifyn.dk

Produktionschef Søren Thoft Larsen ved varmepumperne

Malt med energi
– energi i malten
Bryggeriet S. C. Fuglsang i Haderslev blev etableret
i 1865 og er Danmarks ældste familieejede bryggeri
med 5. generation ved roret
Til Fuglsang gruppen af virksomheder hører også søsterselskabet Frem
Mineralvandsfabrik i Ribe med bl.a.
Frem og Adelhart produkter og Sophus Fuglsang Export-Maltfabrik med
maltproduktion i Haderslev og siden
opkøbet af Dragsbaek Maltfabrik i
2006 i Thisted. Det er på maltfabrikken i Thisted man nu har taget endnu
et skridt i effektiv energiudnyttelse.
Normalt er maltproduktion en energikrævende proces, hvor der anvendes
en del luft og varme, men på Fuglsang i Thisted har man nøje gennemgået fabrikken og analyseret, hvor der
var overskudsvarme og ved hvilke
temperaturer. Analyserne og gennemgangen medførte, at man fik opbygget et komplekst energianlæg med
det positive resultat, at det samlede
energiforbrug tilført udefra er faldet.
For at forstå hvordan en sammensat
energiudnyttelse kan foregå, er det
nødvendigt med en kort introduktion
til maltproduktion, og hvordan det
foregår ved Fuglsang i Thisted.

Maltning

Malt er spiret og tørret korn, som anvendes i fremstillingen af øl og spiritus
(primært Whisky). Malt kan fremstilles
på byg eller hvede, evt. også på rug. I
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Danmark fremstilles malt næsten udelukkende af byg. Processen fra korn
til malt foregår ved fugtning af kornet,
hvorved spiringsprocessen starter,
og der dannes enzymer, som under
en efterfølgende brygning af bl.a. øl
medvirker til at omdanne kornets indhold af uopløselig stivelse til opløseligt
sukker. Dette er basis for dannelsen
af alkohol og kuldioxid under gæringen. Spiringen stoppes ved at tørre
malten til en lagerstabil vandprocent.
Ved Fuglsang i Thisted foregår maltproduktionen i en fastlagt fabriksproces, der resulterer i ca. 300 tons malt
om dagen eller ca. 110.000 tons om
året.
Byg med et vandindhold på ca. 14
procent bliver tilsat vand i støbekarrerne, hvor det efter 2 døgn har et
vandindhold på ca. 45 procent og er
klar til spiring. Det udvandede byg
ledes over i spirekasserne, hvor det
henstår i 6 døgn med forsigtig vending, så rødderne ikke gror sammen
og med kontinuerlig 160 gr. lufttilførsel
nedefra.
Malten skal derefter tørres i såkaldte
køller, dvs. reducere vandindholdet
til ca. 4 procent, og det tager ca. 1
døgn. Køllerne er store bygninger
med ristegulve og ventilationsanlæg,
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ratur-buffertanken fra køllerne hvor der
køres med en indblæsningstemperatur på 60 grader i de første mange
timer. Når tørringen går ind i slutfasen
hæves temperaturen i køllerne til 85
grader og varmen hertil hentes i højtemperatur-buffertanken.
Og det er netop genanvendelse af
egen varmeproduktion, der har givet
økonomi til etablering af varmepumperne. Desuden er der nogle fordele
med kraftvarmeanlæg og varmepumper på egen grund, idet strømmen afgiftsmæssigt ikke skal ”ud på
elnettet”.

Energioptimering

 Kraftvarmeværket består af et 10 MW el og 14-15 MW varmeanlæg, hvor den ene motor leverer el til produktionen, og
den anden leverer el til varmepumperne
hvor malten ligger i ca. 1 meters højde.
Tørreluften tilføres også her nedefra og
starter med en temperatur på ca. 600
gr. stigende efter 14 timer til 850 gr.
Derefter fjernes spirerne (”pudsning”),
og malten analyseres på egne laboratorier, inden den ledes til silo for pakning og distribution.

Energianlæg

Fuglsang i Thisted har flere enheder i
energiproduktionen.
Der er en traditionel gaskedel på 17

MW, men den bruges kun i begrænset
omfang.
Kraftvarmeanlægget er på 10 MW el
og ca. 14-15 MW varme, og anlægget
kører, når elpriserne tillader det, men
da Fuglsang er tilknyttet nettoafregning, er der en fordel i dette. Der er 2
motorer, hvoraf man overslagsmæssigt kan sige, at den ene leverer el til
produktionen, og den anden leverer
el til varmepumperne. Varmen fra
kraftvarmeanlægget ledes i vandbåren
form til en højtemperatur akkumule-

 Det udvandede byg står i 6 døgn i spirekasserne, hvor det forsigtigt vendes,
så rødderne ikke gror sammen
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ringstank / buffertank (ca. 110 grader).
Den høje temperatur anvendes til sluttørring af malten ved de ovennævnte
ca. 85 grader.
Der er fornylig opstillet 3 varmepumper fra firmaet ICS i Sønderjylland med
en samlet varmeeffekt på 7,1 MW.
Varmepumperne er medvirkende til at
det er muligt at opsamle den fugtige
afkastvarme fra køllerne; netop
fugtigheden på næsten 100 procent
i afkastvarmen giver en relativt høj
og stabil fordampningstemperatur i
varmepumpen, da der forligger meget
latent varme i den fugtige luft.
Inden varmepumpen trækker varmen
ud af den fugtige luft har denne passeret en såkaldt glasrørveksler, hvorved frisk tørreluft udefra forvarmes til
ca. 20-25 grader:
Varmepumperne producerer således
ca. 70 grader varmt vand til lavtemperatur-buffertanken. Buffertanken er
nødvendig da der ikke altid er samtidighed mellem produktion af dette
vand og forbruget. Dertil kommer at
der er flere tørreanlæg som således
uafhængige af hinanden kan producere og forbruge varmepumpevarme.
Den varme der er oplagret i lavtempe-

Ideen til at opstille varmepumper som
supplement til kraftvarmeanlægget og
gaskedlen kom bl.a. fra Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper,
der var aktivt 2015-2018. Rejseholdets formål var at rådgive og hjælpe
kraftvarmeværker med at undersøge
mulighederne for at etablere store
varmepumper til fjernvarmeproduktion. Foruden at Energistyrelsen var
behjælpelig med at udarbejde et
skitseprojekt har Fuglsang haft Pla-

nEnergi til at projektere hele det nye
energisystem med samspil og opsamling af overskudsvarme; et kompliceret regnestykke med simuleringer af
processerne og termodynamik på højt
niveau.
Anvendelse af varmepumpe til op-

samling af varme fra køllerne er ikke
nyt for Fuglsang; allerede i 2014 blev
et anlæg til genvinding af varmen fra
køllen etableret på malteriet i Haderslev, så der var gode erfaringer med
opsamling af overskudsvarme til brug i
andre dele af produktionen.

Mød Aktive Energi Anlæg A/S på

Kraftvarmedagen 2020
AEA er igen i år at finde på Kraftvarmedagen, som traditionen tro
afholdes lørdag d. 14. marts 2020, på Hotel Sabro Kro.
Kik forbi vores stand og få en uforpligtende snak med vores erfarne
konsulenter, og hør hvordan vi kan optimere dit energianlæg.
Hils på teknisk konsulent, Jørn Vilstrup Kristensen, som er
vores nye konsulent i salgsteamet. Jørn har mange års erfaring med service, projektering og salg af gasmotoranlæg og
store brændere.
Også vores adm. direktør, Kim Jørgensen, er at træffe på
vores stand.

Jørn og Kim glæder sig til at møde jer...

- Energi med værdi

aea.dk
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Kurs mod lukning

Produktionschef Søren Thoft Larsen
har det daglige ansvar for fabrikken i
Thisted, herunder energiproduktionen.
- Varmepumperne har gjort det muligt
at effektivisere vores energiforbrug.
Dertil kommer, at varmepumperne
ikke sviner som f.eks et biomassefyret anlæg. Der er ingen aske eller høj
skorsten til afkastet, og når man først
har fået det kørt ind, er det nemt at
arbejde med. Også vedligeholdelsesomkostningerne er rimelige, da der
ikke er så mange mekaniske sliddele,
som f.eks i en gasmotor, siger han.
Forespurgt hvordan andre virksomheder kan komme i gang med installering af varmepumper, svarer teknisk
direktør Claes Fuglsang.
- Man skal være åben for, hvad andre
virksomheder har lavet og spørge ind
til fordele og ulemper. Man skal også
gøre sig stor umage med at simulere sine processer og energibehovet,
siger han og tilføjer:
- Da min familie efter energikrisen
byggede et nyt tørreanlæg til malt i
Haderslev forberedte man allerede
dengang anlægget ved at indrette det,
så der senere kunne installeres en
varmepumpe.
Den fremsynethed tilbage i 1980’erne
fik vi glæde af i 2014, da vi etablerede
opsamling af varmen fra køllerne på
malteriet i Haderslev, fastslår han.

Fremtiden

Fuglsang firmaerne har siden 1984
været ejet af en erhvervsdrivende
familiefond.
- Fonden giver en meget stabil
ejerstruktur og en vilje til at investere
langsigtet. Da vi i 2006 købte Dragsbaek Maltfabrik blev vi en tilstrækkelig
stor spiller til at klare os globalt og
samtidig have en størrelse, hvor vi kan
agere fleksibelt i forhold til vores kunder. Også varmepumpen er en meget
langsigtet investering, som kan være
med at sikre sorte tal på bundlinjen
også til forhåbentlig den 6. generation,
siger en forhåbningsfuld direktør.
Familieforetagendet eksporterer ca.
2/3 af sin produktion til oversøiske
destinationer som Asien og Afrika.

 Tekst: Fuglsang og Eva Ryberg
 Foto: Fuglsang
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Fjernvarmeværket i Præstbro lukker
I stedet skal de 79 andelshaverne skifte til individuel varmeforsyning med f. eks. varmepumper.
Ifølge formanden Mogens Sørensen sker det for at være
på forkant, da priserne for at være tilsluttet fjernvarmen er
for høje set med fremtidsbriller på.
Varmeprisen for en gennemsnitforbruger ville til næste år
stige med cirka 10.000 kr. på grund af bortfald af grundbeløbet til gasfyrede kraftvarmeværker, ifølge formanden.

Klimaomstillingen i
virksomhederne får
konsekvenser for alle
København var fra 9.-12. oktober vært for det
internationale klimatopmøde C40 World Mayors
Summit 2019
Her mødtes borgmestre og ledere fra
C40 byer fra hele verden mødtes for
at drøfte klimaudfordringer.
Flere debattører til klimatopmødet på
Christiansborg var enige om, at den
kommende klimaomstilling i blandt
andet virksomhederne får mærkbare
konsekvenser for alle i samfundet.
- Politikerne er i høj grad gået uden
om den svære debat, og derfor står
de foran en række mulige løftebrud,
mener formand for den grønne tænketank Concito, Connie Hedegaard.
Klimatopmødet betød overordnet set
aftaler om renere luft, mindre kødforbrug og bæredygtigt byggeri.
Faktum er, at alene i Danmark dør
hvert år cirka 4000 mennesker for
tidligt på grund af luftforurening. Dermed er luftforurening næstefter
rygning og fysisk inaktivitet den
tredjestørste risiko i forhold til dødeligheden.
2020

Aftalen skal sikre 140 millioner indbyggere renere luft.
Luftaftalen er et af de konkrete resultater, der er kommet ud af det fire
dage lange møde med 2300 delegerede fra hele kloden.
Derudover har 14 borgmestre også
aftalt at skrue ned for kødet, undgå
madspild og lægge så meget som
muligt om til økologi. Allerede i 2030
skal der være klare resultater.
Den tredje og sidste aftale handler
om bæredygtigt byggeri og er indgået
mellem København, Oslo og Stockholm.
C40-netværket har samlet borgmestre fra 49 lande. De repræsenterer
700 millioner indbyggere og omkring
en fjerdedel af den samlede verdensøkonomi.

 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

Varmeværket i Præstbro blev etableret i begyndelsen af
1990’erne som et af de såkaldte barmarksværker med det
formål at skulle sikre stabil elforsyning.
På daværende tidspunkt gav det god mening at afsætte
overskudsvarmen fra elproduktion som fjernvarme.
Men så faldt strømpriserne i takt med, at der blev produceret mere vindmøllestrøm, og dette udhulede fordelene
ved at være tilsluttet.
En fordobling af den nuværende pris på 500 kr. plus moms
pr. MW vil medføre, at flere forbrugere vil anmode om at
blive koblet af nettet, og så bliver der færre om at dække
de faste omkostninger.
Alternativer til naturgassen er undersøgt, ligesom man
har overvejet sammenlægning med et varmeværk i en af
nabobyerne, som ikke fyrer med naturgas.
Men det sidste vil kræve en investering på flere millioner
i en ny forsyningsledning, hvilket der efter bestyrelsens
mening ikke vil være økonomi i.
Man vurderer også, at der ikke er økonomi i, at investere i
nye energikilder som solvarme eller en stor varmepumpe til
kollektiv varmeforsyning.
Ifølge formanden har man et for stort varmetab på nettet,
og ud over driften af selve værket er man pålagt opgaver
med regnskab og indberetninger, som forudsætter professionel assistance., hvilket også er fordyrende for fjernvarmeprisen.
Derfor valgte et flertal i bestyrelsen kort før årsskiftet at
opløse selskabet.
Beslutningen skal dog konfirmeres på en ekstraordinær
generalforsamling senere i år og godkendes af Frederikshavn Kommune.
Værket kan derefter blive lukket i andet halvår af 2020.
Selskabet er gældfrit og vil blive likvideret som solvent
virksomhed.
 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

Årsstatistik 2019 - store og små anlæg udgår
Da de indkomne indberetninger for 2019 har været få,
og produktionen generelt har været lille og forbundet
med usikkerhed, ser vi ikke nogen statistikmæssig baggrund for at udrede og bringe statistikken for 2019.

• 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

Dansk Gasteknisk Center
Dr. Neergaards Vej 5B • 2970 Hørsholm
Tlf.: 2016 9600 • www.dgc.dk

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

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.
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
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Jubilæer i Hallund
Der er gået 25 år, siden Hallund et mindre samfund øst for Brønderslev fik
mulighed for fjernvarme. Det har udløst ikke kun ét, men to jubilæer med en
lidt pudsig rækkefølge
Den 9. november kunne varmemester
Laurits Jørgensen fejre 25 års jubilæum ved Hallund Kraftvarmeværk
og først den 15. december har selve
kraftvarmeværket 25 års jubilæum.
Denne anderledes rækkefølge
skyldes en sikkerhedsforanstaltning
fra værkets side, man ville nemlig
trykprøve varmerørene, der var lagt i
jorden, inden selve kedlen blev koblet
til, og man opstillede derfor midlertidigt en container med en kedel, der
blev fyret med sildeolie.
Man kunne spørge, hvorfor ikke vente
til det hele stod færdigt, men mange
kommende kunder stod og skulle indkøbe fyringsolie til vinteren, og så var
det bedre at køre med et midlertidigt
anlæg i stedet for at stå med olie, der
blev i overskud.
Fyring med sildeolie er ikke uden
udfordringer, så det midlertidige
anlæg krævede naturligvis en varmemester. Derfor har Laurits været ansat
længere tid, end værket har eksisteret
officielt.
Laurits Jørgensens jubilæum blev
fejret med frokost på Hallund Kro,
hvor mere end 60 gæster kunne lytte
til taler fra både det tidligere bestyrelsesmedlem Ove Harding og formand
Kim Toft, der begge roste den stabile,
pligtopfyldende og omhyggelige medarbejder gennem alle årene.
- Du har været stabil med 25 år i Hallund og har kun været udfordret med
de skiftende bestyrelser. Dog har bestyrelsen undertiden været i tvivl om,
hvorvidt det er bestyrelsen, der har
ansat varmemesteren eller omvendt,
sagde en smilende Kim Toft.
Jubilæets store underholdning blev
leveret af Laurits Jørgensens hustru
Lis, der udklædt som den lokale
kone ”Gerda” beklagede sig over den
manglende varme ”- fordi de sidder
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alle på kroen og drikker”. Lis/Gerda
høstede naturligt dagens største
bifald.
Den 15. december blev det så selve
kraftvarmeværkets jubilæumsdag, og
det blev holdt i mindre rammer end
Laurits Jørgensens fest.
Lagerhallen var pyntet op, hvor borgmester Mikael Klitgård (V) holdt tale,
og hvor repræsentanter fra Brønderslev forsyning og andre samarbejdspartnere var mødt op.
Dårligt vejr og en lokal, rund fødselsdag gjorde, at der var mødt knap så
mange lokale op, som man havde
håbet, men en del var alligevel mødt
specifikt for at overvære en fyring i
kedlen.
Efter der var fyret godt op i kedlen,
gik alle ned på det gamle værk og
nød varmen og hyggede sig med
pålægskagemænd og lidt at drikke.

Grøn udvikling

Ved sådan et jubilæum ser man tilbage og gør status, men mest naturligt
er det at se på den udvikling, der er
sket i Hallund de seneste 4 år, dvs.
efter den fleksible biomassekedel blev
installeret i januar 2016.
Som beskrevet i KraftvarmeNyt nr.
138 fik Hallund Kraftvarmeværk installeret en biomassekedel, der i modsætning til traditionelle halmkedler er
til manuel indfyring.
Det betyder, at der løbende skal
indfyres brændsel for at holde gang i
varmen til byen. Det primære brændsel er halm i big-baller, og et par
gange om dagen lægges 4 big-baller
ind i kedlen.
Kedlen er også utraditionel i forhold til
selve forbrændingen, idet der tilføres
luft via dyser foroven i forbrændingskammeret.
Derved opnås en bedre udnyttelse af
brændslet og en større fleksibilitet i
hvilke brændselstyper, der kan fyres
med. F.eks har man erfaret, at en
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kombination af halmballer og træstammer optimerer brændværdien og
stabiliserer varmekurven, og dermed
kan tidsrummet mellem indfyringerne
forlænges.
Kedlen er fra Faust og virker umiddelbart noget lav-teknologisk, men er
koblet op online på mystoker.dk, således at driften løbende kan overvåges,
uanset hvor man befinder sig.
En funktion der letter arbejdet med
den manuelle drift, der er uden en
opriver og automatisk indfødning til
halmen, og hvor man skal være klar
til at køre brændsel ind hver 8. time i
den kolde tid.
Mange vil nok synes, det er en stram
klokkestreng, men de faste tidspunkter er en hjælp i dagligdagen i modsætning til en opriver og transportbånd, der måske står stille midt på en
vinternat. Dertil kommer, at man ikke
har udgifterne til opriver og transportbånd.
Hallund Kraftvarmeværk har beholdt
den traditionelle gaskedel fra Danstoker og med en Jenbacher gasmotor
for elproduktion. Værket har valgt at
fastholde muligheden for at fyre med
gaskedlen, hvis vi i Danmark bliver
ramt af en meget kold periode, eller
der opstår andre forhold, der kan
vanskeliggøre, at biomassekedlen kan
følge med.

Tilgang af nye forbrugere

I de 4 år, der er gået siden opstarten,
er der gjort et stort stykke arbejde
for at få flere af Hallunds husstande
til at tilslutte sig fjernvarmen. Der har
været afholdt orienteringsmøder med
god spørgelyst, og rent økonomisk
har værket tilbudt tilslutning uden
tilslutningsafgift plus et tilskud på kr.
10.000 til installation af fjernvarme.
Dertil kommer, at værket har tilbudt at
købe energibesparelserne, som også

har været et godt tilskud til de nye
forbrugere.
Alle disse tiltag har medført en tilgang
på 20-25 forbrugere, således at der
nu er omkring 120 forbrugere på fjernvarmen i Hallund, herunder en stor,
nyetableret virksomhed.
Fleksibilitet er nøgleordet, men også
effektiv drift, når man snakker om
Hallund Kraftvarmeværk, hvilket også
er blevet bekræftet fra ekstern side.
I forbindelse med grundbeløbets
bortfald fik de mindre værker tilbudt
en gratis screening for at se på mulighederne for effektivisering af driften,
og Hallund Kraftvarmeværk blev som
flere andre gennemgået minutiøst af
det rådgivende firma NIRAS.
NIRAS konkluderer, at det ikke er muligt at komme med forslag til optimering med bemærkningen: ”Et ekstremt
veldrevet varmeværk”, og formand
Kim Toft tøver ikke med at sende
roserne videre til varmemester Laurits
Jørgensen for hele tiden at have øje
for, hvordan værket kører, og hvordan
der kan optimeres.
Seneste ide til optimering har været et
øget fokus på returtemperaturen, men
også i det tilfælde har NIRAS sammen
med Kim Toft og Laurits Jørgensen
regnet sig frem til, at det ikke kan
betale sig at ændre på driften.
Dog er der lige installeret nye varmemålere ved forbrugerne og købt fjernaflæsning sammen med vandværket.
Dermed kan der udløses en ”alarm”,
hvis der er en forbruger, der har stor
forskel mellem indgangstemperatur
og returtemperaturen, endnu et tiltag
til glæde for Hallund Kraftvarmeværks
forbrugere.

 Tekst: Hallund Kraftvarmeværk og
Eva Ryberg
 Foto: Hallund Kraftvarmeværk

 To glade jubilarer: siddende Laurits Jørgensen og stående Kim Toft.
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Den danske strøm
har aldrig været grønnere

Skal vi fortsat
fyre for
gråspurvene?
I Danmark er det fortsat billigere
at sende overskudsvarmen ud i luften
end at tænke i bæredygtige løsninger
Selvom eksperter gentagne gange har oplyst, at gevinsterne ved at
genbruge overskudsvarme er store
ja ligefrem gigantiske, modarbejder
et nyt lovforslag mulighederne for
branchen.
senest har man i Viborg Kommune
fået tilbudt overskudsvarmen fra et
nærliggende datacenter.
Beregningerne viser, at genbruget af
overskudsvarme vil kunne medføre
et samfundsøkonomisk overskud på
12 mio. kr. over en 20-årig periode
og en besparelse på ca. 34.500 ton
CO2-ækvivalenter over 20 år i forhold
til den nuværende varmeproduktion.

Fakta om lovforslagets
konsekvenser

Det nye lovforslag, er en del af det nye
energioplæg og er i øjeblikket under
behandling på Christiansborg.

Hvis det bliver gennemført, må Viborg
kommune sige pænt nej tak.
De politiske afgifter på overskudsvarme betyder nemlig, at det bliver en
underskudsforretning for det lokale
varmeværk og borgerne at modtage overskudsvarme, selvom den er
gratis!
Dette er bare et eksempel på, hvordan lovgivningen spænder ben for
den grønne omstilling og udnyttelsen
af overskudsvarme.
Et andet godt eksempel er virksomheden Metalcolour på Lolland, som
har leveret overskudsvarme til deres
nabo, Øster Toreby Fjernvarme, siden
2015.
Det nye lovforslag om overskudsvarme mere end fordobler dog virksomhedens afgifter, der vil stige fra 33 til
74 procent i forbindelse med salg.
Disse eksempler og mange flere

landet over gør, at alle fra branchen
appellerer til, at man fra politisk side
gør det attraktivt at genbruge overskudsvarmen.
Hvis vi skal i mål med reduktionsmålene skal alle elementer i spil og så
kan det ikke nytte, at man ikke udnytter overskudsvarmen fra industrien og
datacentrene.
Beregninger viser, at hver 10. husstand i Danmark kan få dækket deres
varmebehov, hvis vi kommer i gang
med at genbruge overskudsvarme fra
bl.a. datacentre.

I 2019 producerede danske vindmøller strøm svarende til 46 procent af
vores elforbrug.
Elektricitets klimapotentiale er næsten
uudtømmeligt, hvis vi virkelig mener
det, lyder det fra Dansk Energi.
2019 var året hvor Danmark fik verdens skrappeste klimalov.
Det var også året, hvor endnu mere
vind- og solenergi gjorde den danske
strøm grønnere end nogensinde før.
Det viser nye produktionstal til og
med 16. december.
I alt har danske vindmøller produceret strøm, der svarer til 46 procent af
vores elforbrug, og det er mere end
nogensinde før.
Solceller har stået for tre procent – et
tal, der ventes at stige kraftigt i årene
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 Overskudsvarmen fra datacentre og øvrig industri skal udnyttes, alt andet vil være tåbeligt, lyder det fra alle i branchen.
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 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

Landsdelsopdelte graddøgn 2019

VESTJYLLAND

 Tekst: Kris Vetter
Redaktør
KraftvarmeNYT

der kommer i takt med, at store
anlæg i nogle tilfælde kan sættes op
uden støtte.
Ifølge Energistyrelsen vil dansk produktion af grøn strøm allerede i 2028
overgå vores eget samlede elforbrug.
Indtil nu har vindmøller i år produceret
15 terawatt-timer (TWh) svarende til
elforbruget i 3,75 millioner husstande.
Dermed overgår vindproduktionen
den tidligere rekord fra 2017, blandt
andet i kraft af de 49 nye møller i havmølleparken Horns Rev 3, der åbnede
officielt i sommer.
Strømmen i de danske stikkontakter
udleder nu blot 157 gram CO2 pr.
kWh. Det er aldrig set lavere og er
under halvdelen af niveauet i 2013.
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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

399,9
466,2

EMD-normal

492,6

431,4

444,8

329,0

202,9

108,5

52,5

52,7

133,4

258,0

385,1

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

383,0

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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