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CO2-rensning er ikke 
forbeholdt store anlæg

Kraftvarmeværk Thisted igangsatte  
i maj et forsøg, hvor et lille anlæg renser 

CO2 ud af én procent af værkets røg.
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Modernisering af Energinets 
tariffer
Den grønne omstilling er i fuld gang, og elek-
trificeringen øger behovet for fleksibilitet
i el-systemet og samarbejde på tværs af 
sektorer. Samtidig påvirker omstillingen
også omkostningsforholdene for Energinet, 
der derfor ser et behov for at modernisere
sit tarifdesign og nu er i gang med at udvikle 
en række ændringer af det.
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Algoritmer skal 
beskytte værkernes 
indtjening
Energinet har varslet en 
udfasning af den nuværende 
specialreguleringsordning.
Udfasningen forventes at 
lægge pres på værkernes 
indtjening, men algoritmer
kan være en del af løsnin-
gen, siger Jakob Krogshave 
Laursen fra energihan- 
delsskabet Danske  
Commodities.

Succesfuldt CO2-
rensningsforsøg gør 
fordomme til skamme
Kraftvarmeværk Thisted har 
siden maj haft gang i et forsøg, 
hvor et lille anlæg renser CO2 ud 
af én procent af værkets røg. For 
driftsleder Thomas Sandal
handler det både om at være på 
forkant med kommende krav og 
at bevise business casen. Begge 
dele går efter planen.

Gasnettet spiller 
central rolle i den 
grønne omstilling
Gasinfrastrukturen bruges 
i dag til at transportere gas 
rundt i landet, men i fremti-
den kan gasnettet muligvis 
bruges til blandt andet at 
transportere brint og spille 
en helt central rolle i den 
grønne omstilling.

PFA er klar til flere 
investeringer i den 
grønne energi 
Fremtidens grønne energifor-
syning kræver enorme investe-
ringer, eksempelvis i energiøen i 
Nordsøen, og det vil en af landets 
største pensionskasser, PFA, ger-
ne være med til. Teknologier som 
Power-to-X og carbon capture 
skal løftes, men den langsigtede 
politiske støtte er afgørende.

Bliv klar til den 
grønne omstilling
Omstillingen til en vedvarende energiforsyning er i fuld gang, 
og målet er 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030. 
Er du klar til at bidrage i din virksomhed?

Læs mere på www.fms.dk

Find vejen frem
VIA University College

VALGFAG I 
ENERGI OG 

FORSYNING

Videncenter for Drift og Vedligehold tilbyder  
valgfaget Energi & forsyning, som er målrettet  
ingeniører, maskinmestre, el-installatører, vedligeholds- 
teknikere og andre, der beskæftiger sig med virksomhedens  
transformation fra gamle energikilder til grøn energiteknologi.  

Fremtidens krav til vedligehold
Mere konkret vil du på valgfaget arbejde med fremtidens energiforsyning 
og teknologi, energilagring, konvertering af energikilder, ledelse og  
samfund samt vand og spildevand.

Når du har gennemført valgfaget, er du i stand til at planlægge og  
eksekvere nye CO2-reducerende tiltag, og du opnår stor indsigt i  
relevante grønne teknologier, de økonomiske konsekvenser og  
kravene til tekniske virksomheder midt i den grønne omstilling.

Bliv klar til den  
grønne omstilling
Omstillingen til en vedvarende energiforsyning er i fuld gang. De politiske  
ambitioner er accelereret, så målet nu er 70 procents reduktion af  
CO2-udledningen i 2030. Er du klar til at bidrage på din virksomhed?

Dette får du ud af valgfaget

•  Et overblik over alle relevante ”grønne”  
energiteknologier.

• Viden om muligheder og udfordringer ved  
de forskellige teknologier

• Økonomiske konsekvenser af tekniske valg
• Afgifter, tilskud og andre hindringer/incitamenter  

i den grønne omstilling
• Politiske, juridiske, regulatoriske rammer for  

den grønne omstilling

Alt i alt – får du et bedre videns- og beslutnings-
grundlag for langsigtede investeringer i de løsninger, 
som skal gøre din virksomhed til en del af den  
grønne omstilling.

”Energi og forsyning” kan tages som et selvstændigt 
uddannelsesforløb, selv om du ikke er i gang med 
diplomuddannelsen i vedligehold.

Teknisk diplomuddannelse i vedligehold

Frem mod 2030 skal CO2-udledningen redu - 
ceres med 70 procent. I 2030 skal hele Danmarks  
el produktion være baseret på vedvarende  
”grøn” energi, lige som hele fjernvarmesektoren  
i 2030 skal være baseret på vedvarende energi-
kilder.

Udfordringerne og opgaverne står med andre ord  
i kø de kommende år, så vi i fællesskab kan bringe 
Danmark i mål med den grønne omstilling til en  
bæredygtig fremtid. Men udviklingen skal baseres  
på konkrete løsninger – i både energibranchen og 
industrien.

Som led i diplomuddannelsen i vedligehold tilbyder 
Videncenter for Drift og Vedligehold ved Fredericia 
Maskinmesterskole valgfaget ”Energi og forsyning” 
som retter sig mod maskinmestre og andre med-
arbejdere, der deltager i konverteringen fra fossile 
brændsler til vedvarende energikilder på deres  
virksomheder.

Med ”Energi og forsyning” bliver du klædt bedre  
på til de nye krav, muligheder, mål og rammer, som 
vil være nødvendige at kende – herunder både politi-
ske, regulatoriske, juridiske, kommercielle og tekni-
ske vilkår, som jeres virksomhed skal arbejde ud fra.

VALGFAG I ENERGI OG FORSYNING

Praktisk information
Tilmelding på fms.dk eller pr. tlf. til kursuskoordinator 
Heidi Sørensen på tlf. 7620 6548 eller mail hes@fms.dk 

Tilmeldingsfrist: 3. januar 2022  
Valgfaget er på 10 ECTS og afholdes på 3 x 2 dage i løbet af 
forårssemestret. Hertil kommer en afsluttende eksamen.
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Bestyrelsen har ordet 

Rapporten konkluderer, at klimaforandringerne in-
den for de sidste omkring 170 år er uden side-
stykke i årtusinder, og det mest håndgribelige be-

vis er den seneste tids mere og mere ekstreme vejr – he-
debølger, skybrud, tørke, storme og så videre. Rapporten 
kalder på yderligere politisk handling, og vi skal derfor 
forvente, at der vil komme et politisk pres for at øge den 
grønne omstilling.

Parisaftalens store mål om at begrænse den globale 
temperaturstigning i 2100 til 1,5 grader er ved at glide os 
af hænde, men samtidig er der håb at hente blandt de 
mange modeller, grafer og fremskrivninger. 

Rapporten konkluderer således, at hvis vi som ver-
denssamfund virkelig tager hårdt fat over de næste år-
tier, så er det stadig muligt at nå Parismålet, men det 
kræver gennemgribende ændringer i vores måde at leve 
på, ikke mindst i form af en kraftig reduktion i brugen af 
fossile brændsler. På det seneste har eksempelvis 
Mærsk også meldt sig på banen og indgået et samar-
bejde med en stribe danske aktører om produktion af e-

metanol på vedvarende energi og CO2-fangst i forbin-
delse med rederiets næste nybygning

Nye rammer skal støtte netvirksomhederne
I en dansk kontekst er en elektrificering af samfundet 
en central trædesten på vejen mod i første omgang må-
let om en 70 procents reduktion af CO2-udslippet i 
2030, og på sigt klimaneutralitet i 2050, og gerne før. 
Lige inden vi gik på sommerferie, fremlagde regeringen 
og et bredt flertal i Folketinget en netop indgået politisk 
aftale om en mere robust el-infrastruktur, der lægger 
fundamentet for regeringens kommende elektrifice-
ringsstrategi.

Der skal langt mere grøn strøm i danskernes stikkon-
takter, og derfor skal netvirksomhederne have nye ram-
mer, som understøtter, at elnettet kan håndtere det 
øgede forbrug, uden at elpriserne skyder i vejret, og virk-
somhederne bliver ramt på konkurrenceevnen.

Samtidig skal reguleringen af netvirksomhederne gø-
res klar til den øgede elektrificering, hvilket ifølge Klima-

ministeriet vil skabe ’endnu bedre forudsætninger for, 
at den grønne strøm bliver udnyttet bedst muligt, og at 
aktører på tværs af sektorer får de bedste muligheder for 
at elektrificere’, som det hedder.

Som et led i aftalen, vil regeringen fremføre en stribe 
analyser og strategier i løbet af efteråret:
• Grøn industrianalyse
• Power-to-X-strategi
• Gasstrategi
• Analyse af direkte linjer
• Analyse om geografisk differentierede tariffer
• Analyse af elforsyningssikkerhed

Første delrapport fra en grøn skattekommission
I foreningen følger vi disse analyser og oplæg til love og 
bekendtgørelser meget nøje, så vi sikrer at vores med-
lemmer bliver hørt, og der bliver skabt forståelse for, at 
omkostningerne til elektrificering ikke øger omkostnin-
gerne mærkbart for medlemsvirksomhederne.

Energinet har sat arbejdet i gang med en modernise-
ring af tarifferne, så de kan være med til at fremme den 
grønne omstilling. Decentral Energi har bidraget med 
synspunkter for udviklingen af dette arbejde, og vi vil i 
de kommende udgaver af magasinet holde medlem-
merne informeret om udviklingen og ændringer på om-
rådet.

Mulig minimumsafgift på biomasse
Hen over sommerferien har EU sendt adskillige forslag i 
høring, og et af disse er Energibeskatningsdirektivet, der 

blandt andet omhandler forslag om indførelsen af nye 
minimumsafgifter på biomasse. 

Direktivet lægger op til, at medlemsstaterne skal op-
kræve en minimumssats på brug af brændsler til op-
varmning ud fra et hierarki opdelt i tre niveauer baseret 
på en bæredygtighedsbetragtning. De fossile brændsler 
og ikke-bæredygtig biomasse vil blive beskattet hårdest, 
herefter en lavere sats på bæredygtige biobrændsler, 
biomasse og bæredygtige træprodukter og brændsler 
med lavt kulstofindhold, mens den mindste sats fortsat 
gælder for elektricitet på biobrændsler fra ikke-biologi-
ske kilder og avancerede flydende brændsler som ek-
sempelvis e-metanol. 

Minimumssatserne foreslås at træde i kraft fra 2023 
med en indekseret stigning frem til 2033. Foreningen har 
forberedt et høringssvar, der blev indsendt i slutningen af 
august.

Nyt fra foreningen til medlemmerne
Der stadig ledige pladser til vores Energipolitiske  
Åbningsdebat den 6.-7. oktober. Vi kan kraftigt anbefale 
at deltage, da mange af de ændringer, som sker på de  
klimapolitiske områder, vil blive berørt.

Foreningen har fået ny hjemmeside, og vi vil i efteråret 
begynde at udsende nyhedsbreve. Så ønsker du at blive 
tilmeldt, kan dette ske på hjemmesiden – ellers kontakt 
kontoret.

Har du emner eller andet, som du ønsker, der skal in-
formeres om på vores hjemmeside eller i vores magasin, 
er du ligeledes velkommen til at kontakte kontoret.
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Der skal yderligere  
fart på den grønne  
omstilling
FN’s Klimapanel IPCC udsendte i starten af august en 1.300 sider lang rapport,  
der præsenterer en stribe pointer omkring klimaforandringerne og hvor 
menneskeheden står lige nu, når det kommer til kampen for at afbøde de  
værste konsekvenser.

ÅRETS ENERGIKONFERENCE 
6. og 7. oktober, Fællessalen, CHRISTIANSBORG
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El-tarif

Af Ole Kristoffer Jensen,  

seniorøkonom, Energinet  

Energinet vurderer løbende 
el-tariffernes struktur, og 
hvordan tarifopkrævningen 

påvirker forbrugere og producenter i 
el-markedet. Tidens tand og æn-
drede produktions- og forbrugsmøn-
stre har afstedkommet en række ud-
fordringer og uhensigtsmæssigheder 
ved den eksisterende tarifstruktur, 
som ikke er ændret siden 1990’erne. 

Dengang stammede næsten al el-
produktion fra kraftvarmeværkerne, 
som var fuldt fleksible. I dag baseres 
el-produktion i stadig stigende grad 
på vedvarende energikilder, som er 

langt mindre fleksible. Derfor bliver 
effektiv drift af el-systemet afhængig 
af at finde kilder til fleksibilitet på 
forbrugssiden, hvilket Energinet tror 
på, at et ændret tarifdesign kan med-
virke til. 

En modernisering af tarifferne er 
specielt blevet aktuel på baggrund af 
de seneste års udvikling; produktio-
nen af vedvarende energi er stor og 
stigende, et politisk ønske om at 
elektrificering skal bidrage til omstil-
lingen af opvarmnings- og transport-
sektorerne, der er kommet mere de-
central el-produktion i de lokale di-
stributionsnet, og der imødeses fort-
sat tilgang af store kunder på trans-
missionsnettet.

Tariffen i dag
I dag opkræves alle Energinets tarif-
fer som en variabel tarif – øre/kilo-
watt-time. Det er letforståeligt og 
nemt at administrere, men tager 
hverken højde for, om man bruger 
strøm, når el-nettet er hårdt bela-
stet, eller om man bruger el-nettet 
meget eller lidt. Tarifferne består 
lige nu af:
• Nettariffen på 4,9 øre/kWh, som 

opkræves på alt el-forbrug, og 
dækker Energinets omkostninger 
til drift og vedligehold af det 
overordnede el-net (132/150 og 
400 kV-nettet) samt drift og ved-
ligehold af udlandsforbindel-
serne.

Modernisering af  
Energinets tariffer
Den grønne omstilling er i fuld gang, og elektrificeringen øger behovet for fleksibili-
tet i el-systemet og samarbejde på tværs af sektorer. Samtidig påvirker omstillingen 
også omkostningsforholdene for Energinet, der derfor ser et behov for at moderni-
sere sit tarifdesign og nu er i gang med at udvikle en række ændringer af det.

”Det har givet en væsentlig  
økonomisk besparelse på selve  
olien og reduceret arbejdstid  
i forhold til færre olieskift.”
Richard Sloth Bengtsen, driftsleder hos Energi Vegger

Et resultat, der 
taler for sig selv
Hos OK kan vi levere præcis den smøreolie, dine maskiner har 
brug for. Men der, hvor vi for alvor gør en forskel, er, når målet  
er besparelser og rådgivning om dit smøreolieforbrug. 

Med OK Analyse analyserer vi dine olieprøver, giver dig indblik  
i oliens tilstand og optimerer dine skifteintervaller - så du i sidste 
ende kan opnå flere driftstimer.

Vi har hjulpet Energi Vegger til længere skifteintervaller. Skal vi 
også hjælpe dig? Så giv os et kald på 70 12 12 01. Du kan se hele 
casen om Energi Vegger på ok.dk/energivegger.
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El-tarif 

• Systemtariffen på 6,1 øre/kWh, 
som opkræves på det samme el-
forbrug og dækker omkostninger 
til forsyningssikkerhed og el-forsy-
ningskvalitet herunder reserveka-
pacitet, systemdrift med videre.

• Indfødningstariffen på 0,3 øre/
kWh, som opkræves på (næsten) 
al el-produktion og bidrager til at 
dække Energinets omkostninger 
til drift og vedligehold af det over-
ordnede el-net (132/150 og 400 
kV-nettet) samt drift og vedlige-
hold af udlandsforbindelserne.

• Balancetarifferne på omtrent 0,1 
og 0,2 øre/kWh for henholdsvis 
produktion og forbrug, som relate-
rer sig til drift af balancemarkedet.

Med den samme pris for den første 
og den sidst forbrugte kilowatt-time 
kan Energinets tarif opfattes som en 
generel afgift eller stykskat og ind-

går dermed i aktørernes beslutninger 
om at forbruge eller ikke-forbruge 
mere el. 

I samfundsøkonomisk forstand bør 
tariffen fastsættes, så den enkelte 
brugers betaling for én enhed mere 
svarer til de samfundsøkonomiske 
omkostninger ved at tilvejebringe/
transportere denne enhed. Ovenikø-
bet er disse omkostningerne ved 
energitransporten ikke de samme for 
den første og den sidst forbrugte ki-
lowatt-time. 

Men selvom Energinet på den ene 
side har pligt til at forfølge sam-
fundsøkonomiske mål, er Energinet 
på den anden side en selvstændig of-
fentlig virksomhed med pligt til at 
dække sine selskabsøkonomiske om-
kostninger gennem tarifopkrævnin-
gen. Derfor er det vigtigt, at tarif-
ferne udformes, så de dækker Ener-
ginets omkostninger, giver korrekte 

incitamenter for aktørerne og så vidt 
muligt afspejler de reelle samfunds-
økonomiske omkostninger forbundet 
med energitransporten. 

Den nuværende tarifmodel er sim-
pel og virker intuitivt fair, så langt at 
fairness defineres som, at alle for-
brugere bidrager til at dække de 
samlede omkostninger, men den har 
i tiltagende grad svært ved at adres-
sere de relevante hensyn.

Samfundshensyn
I princippet tilsiger samfundsøkono-
miske hensyn, at faste omkostninger 
bør opkræves som en fast tarifbeta-
ling, og variable omkostninger som 
en tarif på hver forbrugsenhed. Imid-
lertid er skellet mellem faste og va-
riable omkostninger ikke objektivt gi-
vet, men afhænger af tidshorisonten. 

Derfor kan en opdeling i fast- og 
variabel tarif ske på forskellige 

grundlag, hvilket er en del af Energi-
nets aktuelle overvejelser. Andre 
overvejelser går i retning af, at Ener-
ginets tarifering i højere grad skal 
synliggøre omkostningerne i el-sy-
stemet, og en større del af omkost-
ningerne skal betales af de el-forbru-
gere og -producenter, som giver an-
ledning til omkostningerne. 

Dertil kommer forventninger fra 
det politiske system og samfundet 
om, at Energinet skal fremme den 
grønne omstilling, blandt andet gen-
nem tarifferne, som skal belønne 
fleksible el-forbrugere for at bruge 

strøm på en måde, der reducerer om-
kostningerne i el-systemet. 

Storforbrugere, der er villige til at 
lade sig afbryde ved lokal netutil-
strækkelighed, skal have reduceret 
tarif, og geografisk differentierede 
indfødningstariffer skal tilskynde, at 
nye el-produktionsanlæg placeres 
steder, hvor der er kapacitet i el-net-
tet. 

Endelig skal vi gøre, hvad vi kan for 
at fremme samplacering af grøn el-
produktion og storskala el-forbrug, 
så eksempelvis nye brintanlæg kom-
mer til at ligge nær vindmølleparker 
eller solcelleanlæg.

Der er således mange forskelligar-
tede hensyn, som spiller ind på Ener-
ginets vurderinger om modernisering 
af tarifferne, og det er ikke en nem 
øvelse at balancere disse. Det er ikke 
en mulighed blot at vælge ét hensyn 
som det vigtigste og så forfølge dette 
hensyn som det eneste. 

De endelige løsninger bliver sand-
synligvis en afvejning af så mange 
hensyn som muligt, hvor Energinet 
vil søge at adressere både samfunds-
økonomiske principper, den grønne 
omstilling og omfordelingshensyn i 
de kommende tarifmoderniseringer.

Kostægte tariffer
Med stigende elektrificering, stort 
fleksibelt forbrug og volatil VE-pro-
duktion bliver der skabt nye omkost-
ningsdrivere i den grønne omstilling. 
Derfor er et af målene for Energinets 

tarifdesignændringer et mere om-
kostningsægte tarifdesign, hvor 
fremtidens tarifbetalere i højere grad 
betaler for de omkostninger, de giver 
anledning til, og belønnes for fleksibi-
litet, når de reducerer el-systemets 
samlede omkostninger.

Energinets nuværende el-tarif er 
100 procent variabel (kilowatt-time-
baseret) og afstedkommer, at forbru-
geren betaler for hver kilowatt-time, 
der bliver forbrugt. Men denne fuldt 
variable el-tarif afspejler ikke fuldt 
ud omkostningsstrukturen i Energi-
net, hvor den største omkostnings-
driver er tilvejebringelsen af kapaci-
tet i transmissionsnettet og ikke den 
transporterede energimængde. 

En væsentlig del af Energinets net-
omkostninger er faste omkostninger 
til forrentning og afskrivning på 
transmissionsnettet. Og disse faste 
omkostninger følger netop netkapa-
citeten, som er påvirket af kundens 
effektbehov. 

En del af netomkostningerne vil 
derfor, mere omkostningsægte, 
kunne opkræves som en fast betaling 
i forhold til kundens effektbehov 
(målt i megawatt), da omkostnin-
gerne ikke varierer med det løbende 
energiforbrug. Dette forhold taler for 
en tarif, der i nogen grad er baseret 
på adgangen til kapacitet i transmis-
sionsnettet fremfor forbrugt energi-
mængde.

I det omfang Energinets tariffer 
ikke er kostægte, medfører det en 

DFP kan hjælpe jer med analyser af jeres ledningsnet,  
så I er bedre rustet til:

• Vedligehold af ledningsnettet.
• Udbygning af ledningsnettet til nye forbrugere.
• Analyse af produktionskapacitet.
• Prioritering af kommende opgaver.

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

Analyse af ledningsnet

dfp.dk    Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

Energinet ser et 
behov for at  

modernisere sit  
tarifdesign og nu er i 
gang med at udvikle  
en række ændringer 

af det.
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El-tarif El-tarif

Imidlertid har de politiske målsæt-
ninger om klimaneutralitet og den 
stigende udnyttelse af vindkraftpo-
tentialet i Danmark ført til en situa-
tion, hvor produktion og forbrug ikke 
(nødvendigvis) ligger i nærheden af 
hinanden. Og selvom afstandene er 
mindre end i landene omkring os, 
trænger lokaliseringsspørgsmålet 
sig på, hvis vi skal undgå uforholds-
mæssigt store investeringsbehov i 
øget kapacitet. 

I Energinet ser vi geografisk diffe-
rentierede indfødningstariffer og til-
slutningsbidrag som et redskab til at 
få investorer i eksempelvis nye VE-
produktionsanlæg til at medtage ka-
paciteten i transmissionsnettet i de-
res business cases. 

I dansk sammenhæng har der hi-
storisk været et ønske fra markedsak-
tører om samme tarif i Øst- og Vest-
danmark, uanset omkostnings- og 
nettekniske forhold, hvilket er vanske-
ligt foreneligt med geografisk diffe-
rentiering. Det er derfor et stort prin-
cipielt spørgsmål, der netop nu er til 
revurdering både i energipolitiske 
kredse og blandt aktører og netsel-
skaber.

Lovgivning sætter rammerne
I dag indregnes el-systemets faste 
omkostninger i en gennemsnitstarif 
for energitransporten, som er ens for 
alle forbrugere og for alle enheder. 
Men el-forbrugernes aktivitet og ef-
terspørgsel er ikke ens. Eksempelvis 

lægger el-forbrugere med en stor 
maksimaleffekt beslag på mere ka-
pacitet og driver derved flere om-
kostninger end el-forbrugere med lav 
maksimaleffekt. Tarifmodellen i dag 
belønner heller ikke, at el-forbruget 
er fleksibelt, når el-systemet har be-
hov for det.

Lovgivningen opstiller en række 
principper for, hvordan el-tariffer kan 
udformes. Disse principper vil Ener-
ginet selvfølgelig også lægge til 
grund for moderniseringen af el-tarif-
ferne. Det drejer sig blandt andet om, 
at tariferingen skal:
• ske efter rimelige, objektive og 

ikke-diskriminerende kriterier for, 
hvilke omkostninger de enkelte kø-
berkategorier giver anledning til,

• tilvejebringe passende incitamen-
ter på kort og lang sigt til at sikre 
et effektivt el-system, og

• være transparent og forståelig.

Herudover skal ændringer af tarifde-
signet kunne implementeres i den 
fælles DataHub, så en ændret op-
krævning i det hele taget kan lade sig 
gøre. Målet er at udvikle en tarifmo-
del, der i højere grad afspejler om-
kostningerne for rådighed og brug af 
nettet samt belønner forbrugerne for 
den fleksibilitet, som de vil udvise, og 
som samtidig sikrer fortsat betaling 
til drift og udvikling af det kollektive 
el-net samt til de ydelser, der bidra-
ger til at opretholde forsyningssik-
kerheden.

Dialog og inddragelse er  
vejen frem
Energinet har holdt aktørmøder og 
workshops for at få input til metode-
udviklingen på systemtariffen og er 
nu i gang med at udvikle den model, 
som vi vil sende i høring i efteråret. Vi 
forventer, at modellen blandt andet 
kommer til at indeholde en abonne-
mentsbetaling som et fast tarifele-
ment. 

Arbejdet med en ny model for net-
tariffen sker i en løbende dialog med 
netselskaberne og Dansk Energi, og 
derudover starter Energinet en åben 
dialogproces omkring en ændret pro-
ducentbetaling til september. De ak-
tuelle satser, status på modernise-
ringen og oversigt over aktør- og dia-
logmøder kan altid findes på Energi-
nets hjemmeside under menupunktet 
tariffer.

I det helt store perspektiv handler 
det om, at Energinet har pligt til at 
understøtte den grønne omstilling 
og ser ind i et historisk højt el-for-
brug og behov for meget mere flek-
sibilitet for at balancere den fluktu-
erende produktion af vedvarende 
energi. 

Derfor har vi behov for at moderni-
sere vores tarifopkrævning, så den 
ikke bliver en hæmsko for udviklin-
gen. Denne modernisering, tror vi, 
lykkes bedst, hvis den sker i dialog og 
samspil med alle berørte parter – ak-
tører, interessenter og kunder i el-sy-
stemet. 

klassisk forvridning af prisdannelsen 
i el-markedet på linje med beskat-
ning. Forvridningen vil i et vist om-
fang også påvirke forbrugs- og inve-
steringsbeslutninger i eksempelvis el 
til varme og visse typer af industrielt 
elforbrug. 

Energinet har iværksat en proces 
for at revidere opkrævningsmodellen 
for alle vores tariffer. Den nuvæ-

rende model med en ren energibeta-
ling passer ikke hensigtsmæssigt ind 
i at understøtte en stigende elektrifi-
cering af samfundet, samtidig med at 
omkostningsstrukturen heller ikke 
tilsiger en ren energibetaling. 

Geografisk differentierede tariffer
Geografisk differentierede transmis-
sionstariffer kendes fra andre nordi-

ske lande og bruges til at give incita-
menter til hensigtsmæssige lokalise-
ringsbeslutninger for både produk-
tion og forbrug. Det danske transmis-
sionsnet er generelt et lille og stærkt 
net, hvor der ikke har været samme 
behov for styring af aktørers lokali-
seringsbeslutninger, som der findes i 
de langt større net i eksempelvis de 
andre nordiske lande. 

Nettarif 
TSO-DSO Model
Ny tarifmodel, hvor Energinets net-tarif opkræves hos 
netselskaberne i stedet for direkte hos slutkunderne i 
distributionsnettene. Dette vil gøre det muligt at give 
omkostningsægte prissignaler i snitfladen mellem  
distributions- og transmissionsnettet.

Kapacitetsbetaling
Energinets omkostninger til transmissionsnet er i høj 
grad drevet af kapacitetskrav og dermed faste  
omkostninger. 
Energinet vil indføre en kapacitetsbetaling (DKK/MW/
år). Samtidig reduceres kWh-tariffen tilsvarende. Det vil 
være mere omkostningsægte, da omkostningerne ikke 
varierer med den forbrugte energimængde. 

Tidsdifferentiering
Indførsel af en lavpriszone om natten vil give kunder et 
økonomisk incitament til i højere grad at bruge nettet, 
når belastningen er lav- og derved bidrage til en mere 
effektiv udnyttelse af nettet. 

Begrænset netadgang 
Mulighed til transmissionstilsluttede forbrugskunder  
for at tilvælge afbrydelighed – “Begrænset netadgang” – 
til gengæld for en reduceret tarif. 
Mindsker behovet for netudbygning og bidrager til at 
udnytte eksisterende net bedre.

Systemtarif
Systemtariffen vil fortsat, efter indførelse af en TSO-
DSO-model, blive opkrævet hos alle elsystemets forbru-
gere uanset tilslutningsniveau. 
Opkrævningsmodellen for systemtariffen ændres, så 
opkrævningen i højere grad kan afspejle omkostnings-
driverne. En anvendelse af fx et fast bidrag vil bidrage til 
at sænke prisen for at bruge en ekstra kWh.

Øjeblikstarifering af  
egen producenter
Energi nets tarifering af egenproducenter afviger fra 
gruppe til gruppe. Dette skal harmoniseres, således at 
der ikke gøres forskel på tariferingsmåden, og at alle 
derved bidrager til at dække omkostningerne til det 
kollektive net.  
 
Det betyder at alle egenproducenter fremover vil blive 
afregnet efter deres Øjeblikkelige træk på nettet.

Geografisk differentieret  
producentbetaling 
De reguleringsmæssige ændringer, der er lagt op til  
med Klimaaftalen fra 2020, vil gøre det muligt at op-
kræve geografisk differentierede indfødningstariffer  
og tilslutningsbidrag fra producenterne. 

Energinet forventer at anvende disse muligheder til at 
give incitamenter til hensigtsmæssig placering i nettet, 
og dermed færre udgifter til netudbygning samt mere 
omkostningsægte tarifering for indfødning.

Forenkling af  
balancetarifferne
Energi net opkræver i dag balancetariffer for både  
produktion og forbrug.  
Omkostningerne vedrører nogle af de samme omkost-
ninger, som opkræves via systemtariffen og særligt 
forbrugernes regning kan forenkles ved at lægge disse 
tariffer sammen.

Samlet overblik over forventede ændringer

Kilde: Energinet.
BÆREDYGTIG, FLEKSIBEL OG EFFEKTIV

VARMEPUMPER OG KØLEANLÆG
Din nye, konkurrencedygtige producent af CO2  
varmepumper og køleanlæg til fjernvarme og industri.

H600-WW

Læs mere på www.fenagy.dk Mail: fenagy@fenagy.dk

Tlf.: +45 7199 8986Adr.: Bautavej 1A, 8210 Aarhus V

Kapaciteter fra 300 kW til 2.000 kW
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En skræddersyet algoritme En skræddersyet algoritme 

Algoritmer skal 
beskytte værkernes  
indtjening 
Energinet har varslet en udfasning af den nuværende specialreguleringsordning. 
Udfasningen forventes at lægge pres på værkernes indtjening, men algoritmer  
kan være en del af løsningen, siger Jakob Krogshave Laursen fra energihandels- 
skabet Danske Commodities. 

Krogshave Laursen, som er bindeled mellem værkerne, 
Energinet og Danske Commodities’ elhandlere, som 
handler værkernes fleksibilitet ud i markedet. 

»Specialreguleringen har været en god forretning for 
værkerne i en periode, hvor man har været presset af 
lave strømpriser. Derfor kan et farvel til specialregule-
ringen, som vi kender den, lægge et stort pres på den 
fremtidige indtjening for de anlæg, der er godkendt til  
at levere regulerkraft,« forklarer Jakob Krogshave  
Laursen. 

International konkurrence i sigte
I dag foregår handel med specialregulering på reguler-
kraftmarkedet, hvilket i praksis betyder, at udenlandske 

anlæg ikke kan deltage og byde ind. Energinets indstilling 
om at flytte handlen over på intraday-markedet, et mar-
ked med deltagelse fra aktører i hele Europa, vil medføre 
øget konkurrence.

Intraday-markedet, der primært anvendes af aktører 
på elmarkedet til at håndtere ubalancer i elnettet, er 
nemlig åbent for alle europæiske aktører. Det stiller flere 
krav til deltagerne, forklarer Jakob Krogshave Laursen: 

»Vi har handlet i intraday-markedet i 15 år, og konkur-
rencen har været støt stigende siden starten. Det bety-
der, at man skal være skarp på sine prognoser og IT- 
systemer, hvis man vil tjene penge i et marked, der er  
så konkurrencepræget.« 

Begrænset kapacitet i det 
tyske elnet er en god 
 forretning for danske  
el-producenter. 

Sidste år blev der udbetalt over en 
halv milliard kroner for nedregule-
ring til anlægsejerne, som betales 
for at afhjælpe flaskehalsen i tyske 
elnet. En stor del af Tysklands ved-

varende energi, herunder vind-
møller og solcelleparker, 

befinder sig i Nordtysk-
land, mens størstedelen 

af industrien – og der-
med forbruget – befin-
der sig i den sydlige 
del af landet. 

Udfordringen bliver 
større af Tysklands 
regel om, at vedva-
rende energikilder 
ikke må slukkes. Men 

landet har begrænset kapacitet i el-
nettet, hvilket betyder, at den tyske 
operatør, TenneT, ofte er udfordret af 
overproduktion i nettet, når det blæ-
ser. Og når det sker, beder TenneT 
den danske systemansvarlig, Energi-
net, om hjælp. 

Kort fortalt går denne hjælp ud på, 
at danske anlægsejere nedregulerer 
deres produktionsenheder eller star-
ter deres forbrugsenheder – og beta-
les for at overtage den tyske over-
skudsstrøm. Sagt med andre ord: 
Anlægsejerne kompenseres for de-
res fleksibilitet, og Tyskland undgår 
flaskehalse og – i værste tilfælde – 
strømsvigt.

Farvel til pulje på 500 millioner 
Nu har Energinet givet udtryk for, at 
de ønsker en anden aktiveringsmo-
del, end den vi kender i dag. Derfor 
har systemoperatøren indstillet en 
ny, markedsbaseret model for spe-
cialregulering, som betyder, at spe-
cialregulering fremadrettet skal 
handles i intraday-markedet.

»Hvis specialregulering, som vi 
kender den i dag, udfases, og vi går 
over til en markedsbaseret intraday-
model, bliver det sværere for kraft-
varmeværkerne at få optimal værdi 
ud af deres anlæg,« siger Jakob 

Jakob Krogshave Laursen:  
»Hvis specialregulering  

udfases, og vi går over til en 
markedsbaseret intraday-model, 

bliver det sværere for  
kraftvarmeværkerne at  
få optimal værdi ud af  

deres anlæg.«

Danske Commodities har 15 specialister, der koder og overvåger algoritmer, som kan handle hurtigere og klogere, end mennesker alene kan.

DECENTRAL EN
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En skræddersyet algoritme 

Læs mere på www.termix.dk eller ring på 97 14 14 44

God er blevet 
endnu bedre 
Termix VMTD i nyt design

De komplette fjernvarmeunits Termix VMTD og  
Termix VMTD opbl. er populære valg til direkte forsyning  
af rumvarme og varmt brugsvand. Og nu har vi gjort  
dem endnu bedre!

På overfladen ligner de to fjernvarmeunits sig selv.  
Bag facaden gemmer der sig imidlertid flere praktiske  
nyheder. For eksempel kan den øverste del af isolerings- 
kappen nu fjernes separat for nem adgang til elektronikken. 

Takket være de nye indbyggede ledningskanaler i  
isoleringskappen er det desuden blevet endnu  
nemmere at installere unitten.

Mærkbare fordele:

  Nemmere adgang til ECL, måler mv.

  Nemmere ledningsføring i nye kanaler

  Nemmere montering af udeføler

  Nemt skift fra gammel til ny unit

K VA L I T E T S LØ S N I N G E R  T I L  FJ E R N VA R M E

Termix VMTD og Termix 
VMTD opbl. lever op 
til isoleringskravene 
i DS452. Begge units 
bidrager derfor til en 
driftsøkonomi i absolut 
topklasse, ligesom de 
sikrer en høj komfort.

Algoritmer kan beskytte fremtidig indtjening 
Og konkurrencen er faktisk så hård på intraday-marke-
det, at mennesker næsten ikke kan være med: 

»Handlerne på intraday-markedet skal slås på det helt 
rette splitsekund, og mængden af data, der skal analyse-
res for at kende det splitsekund, er enorme. Almindelige 
mennesker kan ikke overskue så mange informationer og 
træffe en beslutning så hurtigt, som det kræves for at 
tjene penge i intraday-markedet,« siger Jakob Krogshave 
Laursen og fortsætter:

»Vi så tidligt denne udvikling og etablerede et dedike-
ret algoritme-team for at kunne blive ved med at handle 
vores kunders fleksibilitet ud i markedet til fordelagtige 
priser. I dag har vi 15 specialister, der koder og overvåger 
algoritmer, som kan handle hurtigere og klogere, 
end mennesker alene kan. Vi har udviklet en 
skræddersyet algoritme, som ved, hvornår 
den skal sælge for at sikre, at vores kun-
der får den optimale pris for deres 
strøm. På den måde kan algoritmer 

være med til at beskytte værkernes fremtidige indtje-
ning, hvis specialreguleringen skal handles i intraday-
markedet.«

Find en dygtig balanceansvarlig 
Spørger man Jakob Krogshave Laursen, hvad hans råd er 
til værkerne, når det kommer til specialregulering, er 
svaret klart: 

»Find en dygtig balanceansvarlig. Hvis du vil lykkes i 
det her marked, har du brug for en partner, der kan forstå 
dine udfordringer, kender markedet ud og ind og kan 
agere 24/7 hele året rundt. Værkerne kommer til at 
skulle slås noget mere for profitten, og mange værker 
har lavet store investeringer i nye anlæg som elkedler og 

varmepumper. Den investering skal tjenes hjem, og 
det kan vi hjælpe med,« siger han. 

Seneste udmelding fra Energinet er,  
at man forventer at have den nye model 

for specialregulering på plads i løbet  
af 2022. 

Danske  
Commodities har 

udviklet en skrædder-
syet algoritme, som ved, 

hvornår den skal sælge for 
at sikre, at kunderne får 

den optimale pris for 
deres strøm. 
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CO2-rensning CO2-rensning 

Succesfuldt  
CO2-rensningsforsøg gør 

fordomme til skamme
Kraftvarmeværk Thisted har siden maj haft gang i et forsøg, hvor et lille  

anlæg renser CO2 ud af én procent af værkets røg. For driftsleder Thomas Sandal 
handler det både om at være på forkant med kommende krav og at bevise  

business casen. Begge dele går efter planen.

som man så skal kunne afsætte. Så det ville vi egentlig 
også gerne undersøge og måske gøre påstandene til 
skamme. Og det føler vi egentlig også allerede, at vi har 
gjort. Det kan sagtens lade sig gøre,« forklarer han.

Hønen og ægget
Forsøgsanlægget er etableret i samarbejde med dan-
ske Ammongas, der har sit udgangspunkt i biogassek-
toren, hvor man i knap 20 år har produceret anlæg in-
den for blandt andet biogasopgradering og luft- og 
gasrensning.

Rensning af røggas fra et forbrændingsanlæg var der-
for et nyt område for virksomheden, men efter et møde 
mellem parterne, som også tæller en anden Thisted-
virksomhed i form af SEG A/S, der leverer forskellige 
løsninger til energiproduktion, fik man hurtigt stablet 
forsøget på benene med et testanlæg, som Ammongas 

havde stående i forvejen, og som blev bygget om til lej-
ligheden.

Ammongas står for at fjernovervåge driften af anlæg-
get, mens Kraftvarmeværk Thisted selv har håndteret 
transport, opsætning og tilslutning af de to containere 
foruden selve omkostningerne til driften og den fysiske 
overvågning gennem jævnlige runderinger.

»Det var egentlig rimelig simpelt at få på plads. Det, vi 
gerne vil, er at undersøge teknologien til at opfange CO2 – 
udover at vi gerne vil bevise, at det godt kan lade sig gøre 
på små anlæg. Og så vil vi gerne opnå et kendskab til 
selve renheden af den CO2, vi får, og hvad der er af drifts-
omkostninger og energiomkostninger. For det kræver jo, 
at man skal bygge lidt om på sine anlæg, hvis man skal 

Af Anders Kampmann

Foto KVV Thisted

På Industrivej i Thisted har byens kraftvarmeværk 
siden åbningen i maj 1991 leveret elektricitet og 
det meste af varmen til omkring 5.700 husstande i 

det nordjyske lokalområde. Grundlaget for den produk-
tion er den årlige afbrænding af omkring 50.000 ton af-
fald, hvilket selvsagt har sine miljømæssige konsekven-
ser.

Selvom et vådt røggasrensningssystem udvasker syre-
forbindelser, tungmetaller, klorforbindelser, dioxiner og 
svovldioxid, inden røgen ledes ud gennem kraftvarme-
værkets 76 meter høje skorsten, så ryger der stadig om-
kring 55.000 ton CO2 ud i atmosfæren om året – i runde 
tal svarende til 6.000 danskeres samlede udledning af 
drivhusgasser.

Det vil man fra værkets side nu gøre noget ved, så i da-

gene omkring 30-års fødselsdagen tidligere i år fik man 
installeret et prøveanlæg, der på forsøgsbasis skal rense 
CO2 ud af røgen med en teknologi kendt som ”carbon 
capture”, forkortet CC, inden den stiger til vejrs.

Indtil videre er det kun én procent af røgen, der bliver 
ført gennem anlægget, som er installeret i to contai-
nere uden for værket, men med forsøget vil Kraftvar-
meværk Thisted gerne være på forkant med, hvad frem-
tiden kan byde på af krav. Det forklarer værkets drifts-
leder, Thomas Sandal.

»Vi tror på, at rensning bliver et krav – enten som di-
rekte miljøkrav eller indirekte via afgifter. Og så har vi 
historisk set altid være med på de forskellige miljøkrav, 
og nu vil vi så gerne være lidt foran på de klimamæssige 
krav. Plus at det har været italesat fra flere sider, at det 
aldrig kunne gå at lave sådan noget på små anlæg. Det 
var kun store anlæg, det ville kunne betale sig på, både 
rent økonomisk, og også fordi det giver lidt mere varme, 
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Den grønne 
container rummer 

varmeproduktionen til 
CC-processen, mens den 

blå er pakket med pumper, 
varmevekslere, 

el-tavler, styring 
med mere.

 
Det har været italesat fra flere sider, at det aldrig kunne gå at lave  

CO2-rensning på små anlæg, og at det ikke ville kunne betale sig. Det ville 
vi gerne undersøge og måske gøre påstandene til skamme. Og det føler vi 

egentlig også allerede, at vi har gjort. Det kan sagtens lade sig gøre.
Thomas Sandal, driftsleder, Kraftvarmeværk Thisted.
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gøre det her i fuld skala,« lyder det fra Thomas Sandal.
Lige nu står man i en situation, som Thomas Sandal 

selv kalder ”lidt hønen og ægget”, fordi man selvsagt 
gerne vil af med den CO2, som man får renset ud, hvilket 
dog ikke er muligt endnu. På den anden side vil man også 
gerne i gang, så håbet er, at man, sammen med de andre 
parter i forsøget, kan få lagt noget pres rent po-
litisk, der også kan skubbe udviklingen vi-
dere. Så er der til gengæld også gode 
perspektiver.

»Hvis man har de rigtige sam-
arbejdspartnere, så er det ikke 
en teknologi, der skræmmer 
os, når man tænker på de 
teknologier, vi har på anlæg-
get i forvejen. Det er ikke så 
kompliceret, hvis man har 
de rigtige specialister med 
på banen. Men det med at 
finde ud af, hvad der skal ske 
med CO2’en bagefter, hele logi-
stikken, hvem skal betale for 
det, hvad er kravene, hvor rent skal 
det være, skal det bruges til Power-
to-X eller skal det i undergrunden – 
alt det er vi lidt foran nu,« siger Tho-
mas Sandal.

Derfor er planen nu, at anlægget 
skal være i drift frem til oktober, hvor-
efter resultaterne skal evalueres. Det 
hænger også sammen med de omkostnin-
ger, der følger med driften af testen, og som 
trods alt er mærkbare for et mindre værk som Thisted.

Lagring er vejen frem
Med kun én procent af røggassen, der bliver ført gennem 
forsøgsanlægget, er mængden af renset CO2, man står 
tilbage med, selvsagt ikke overvældende, selvom anlæg-
get, ifølge Thomas Sandal, kan rense røggassen stort set 
100 procent for CO2.

I den forbindelse er man ret spændte på, hvad fremti-
dens krav kommer til at lyde på. Rensningsprocessen er 
således ganske energitung, og specielt de sidste procen-
ter op mod 100 er svære (og dyre) at få ud, så om kravet 
fremover bliver 80, 90 eller måske 95 procent er ret væ-
sentligt.

Hvad angår den rensede CO2, har man i Thisted lige nu 
ikke andet valg end at udlede den samme vej, som den 
ellers ville være forduftet – nemlig op gennem skorste-
nen. Læringsprocessen er det vigtigste succeskriterie for 
testforløbet, men på sigt skal der naturligvis findes en 
anden løsning.

»Vi har prøvet at arbejde videre med, om vi kunne få 
noget (red. lagret) i Nordsøen, men det er ikke lykkedes 

os endnu. Det kræver, at vi kan få det komprimeret, så 
det kan komme på tank, og der har vi nogle samarbejds-
partnere, vi snakker lidt med og prøver at arbejde ud af 
nogle forskellige spor. Vi har i det hele taget fået enormt 
mange kontakter ud af at gå ind på det her område,« si-
ger Thomas Sandal.

Netop lagring – storage, som i CCS, carbon cap-
ture and storage – er da også den løsning, 

man fra Kraftvarmeværk Thisteds side 
tror mest på i fremtiden. Thomas 

Sandal vil dog ikke afvise mulighe-
den for, at det også vil blive mu-

ligt at udnytte den indfangede 
CO2, men hvordan det skal ske 
er endnu uklart.

På den mellemlange bane 
peger Thomas Sandal derfor 
på et nystartet storage-pro-
jekt i Hanstholm omkring 20 

kilometer fra værket, som den 
mest nærliggende løsning. Her 

vil man så kunne fragte den kom-
primerede CO2 hen i tankbiler med 

et forholdsvis begrænset transportaf-
tryk til følge.

Thomas Sandal anerkender selv det lidt mor-
somme i, at man lige pludselig står med et fær-
digt produkt lidt for hurtigt, simpelthen fordi at 

man er foran de forskellige storage-koncepter. På 
spørgsmålet om hvorvidt de selv kunne være med 

til at udvikle noget, er han dog tilbageholdende.
»Jeg tror ikke, at vi har kapaciteten til det og heller 

ikke økonomien. Så skal vi have nogle gode samarbejds-
partnere med, som vil bidrage på samme niveau som os, 
så vi alle sammen bidrager med det, vi kan. Til sammen-
ligning mener jeg, at Amager Ressourcecenter har fået 
40 millioner i tilskud til deres tilsvarende projekt. Det er 
godt nok i en længere periode, det skal køre over, men 
bare for at sætte det lidt i relief,« siger han.

Afventer resultater og politiske udmeldinger
Frem mod oktober er opgaven for Kraftvarmeværk Thi-
sted, og for den sags skyld også Ammongas, at høste vi-
den om driften og økonomien omkring anlægget, som 
man kan tage med sig i det videre arbejde i retning af en 
fuldskalainstallation.

En række parametre i forhold til energiforbrug, selve 
rensningsprocessen og også slutproduktet vil kunne op-
timeres. Status på netop slutproduktet, altså den ren-
sede CO2, er således et centralt punkt med henblik på 
den videre brug. Og det ser fornuftigt ud.

»Hvad er det for noget CO2, vi får ud? Hvad indeholder 
det? Hvor rent er det? Det er ret essentielt at vide i for-
hold til, hvis det skal bruges til Power-to-X for eksempel. 

Det er egentlig vores hovedpunkter, og det er vi kommet 
godt i mål med, eller det kommer vi i hvert fald,« siger 
Thomas Sandal.

Læringen skal bane vejen for det fuldskalaanlæg, som 
man ifølge driftslederen er ”nødt til” at få etableret på 
sigt. Om det så er 100 procent af værkets røggas, der 
skal behandles, eller kun de fossile dele afhænger af de 
politiske udmeldinger – herunder ikke mindst hvordan de 
forskellige afgifter på området bliver skruet sammen. 
Det samme gælder økonomien i projektet, hvor eksem-
pelvis tilskudsmuligheder vil være afgørende.

De aspekter er man lige nu nødt til at vente på bliver til 
virkelighed, og af samme årsag kan Thomas Sandal da 
heller ikke sige noget om tidsperspektivet, når det kom-
mer til opsætning og idriftsættelse af det permanente 
anlæg, ligesom det også afhænger af de sidste testresul-
tater fra forsøgsanlægget.

Et helt tredje, og mere svævende, led i ligningen er ud-
sigten til mindskede affaldsmængder som følge af det 
øgede fokus på genanvendelse og affaldssortering. Det 
er dog ikke noget, der skaber panderynker hos Thomas 
Sandal eller hans kolleger, som ikke forventer udfordrin-
ger på den front inden for den nærmeste fremtid.

Derfor ser man også frem til at udnytte den viden, 
man har skabt, og stadig skaber, gennem forsøgsopstil-

lingen, som man helt overordnet set er rigtig godt til-
freds med.

»Anlægget har indtil videre kørt rigtig godt, og det er 
ikke en teknologi, vi er bange for at indføre her i vores hus 
på nogen måde. Det er simpelt og overskueligt, når man 
har de rigtige samarbejdspartnere med. Det er kun hvis 
de økonomiske rammer bliver helt skæve, at jeg tænker, 
vi må overveje, om det kan betale sig, men vi tror da be-
stemt, at det kommer til at hænge sammen,« slutter 
Thomas Sandal. 
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Driftsleder 
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PFA er klar til flere 
investeringer i den 
grønne energi 
Fremtidens grønne energiforsyning kræver enorme investeringer, eksempelvis i 
energiøen i Nordsøen, og det vil en af landets største pensionskasser, PFA, gerne 
være med til. Teknologier som Power-to-X og carbon capture skal løftes, men den 
langsigtede politiske støtte er afgørende.

Af Anders Kampmann

PFA er klar til flere investerin-
ger i den grønne energi – med 
lang og bred politisk opbak-

ning
Fremtidens grønne energiforsy-

ning kræver enorme investeringer, 
eksempelvis i energiøen i Nordsøen, 
og det vil en af landets største pensi-
onskasser, PFA, gerne være med til. 
Teknologier som Power-to-X og car-
bon capture skal løftes, men den 
langsigtede politiske støtte er afgø-
rende.

For landets største kommercielle 
pensionsselskab med over 600 milli-
arder kroner i kundemidler, PFA, er 
samfundsansvar og bæredygtighed 
inden for investeringer blevet en 
hjørnesten i selskabets måde at ar-
bejde på.

Siden stiftelsen i 1917 har det 
gode afkast til kunderne, der pt. tæl-
ler 1,3 millioner kroner, været et na-
turligt omdrejningspunkt for aktivite-
terne og med tiden har tankerne om 
ansvarlighed vokset sig større frem 
mod i dag, hvor man har forpligtet sig 
til at gøre sine samlede investeringer 

CO2-neutrale, senest i 2050, ligesom 
man samarbejder med en håndfuld 
internationale klimanetværk.

Det har taget sin tid, understreger 
Group CEO Allan Polack over for De-
central Energi, og det fortsætter i de 
kommende år – ikke mindst i energi-
sektoren.

»Det er jo en lang rejse, vi har været på, den er jo star-
tet for lang tid siden, med et mantra om at kombinere 
grønne investeringer med gode afkast. Det har ikke været 
noget med at kompensere, tværtimod har vi set rigtig 
gode investeringsmuligheder i grøn energi og hele den 
grønne transformation,« forklarer han.

Det naturlige startsted for PFA i den forbindelse var en 
sektor, hvor Danmark fortsat er verdensledende; På vind-
kraft, mere specifikt havvindmølleparker, har man inve-
steret store summer og været med til at finansiere nogle 
af verdens største anlæg – ikke mindst i den britiske del 
af Nordsøen.

I lidt mindre omfang er man senere i processen også 
begyndt at poste midler i solceller, der, som Allan Polack 
beskriver det, er et ’meget spændende område og mere 
decentralt i sin struktur’.

»I det ligger jo, at det ikke bare er grøn energi, det er 
grøn el. Bag det er der en erkendelse af, at den store 
grønne omstilling kræver en elektrificering. Selvfølgelig 
taler vi om andre måder at skabe grøn energi på end 
elektricitet, men det er godt nok svært og dyrt, og i dette 
øjeblik ikke helt økonomisk i balance,« siger han.

Grønt brændstof fra energiø
Elektrificeringen af samfundet er således en helt central 
målsætning for PFA, og det er også i forlængelse heraf, 
at selskabet har vist interesse for at byde på den så-
kaldte energiø, der skal anlægges i Nordsøen og samle al 
energien fra de omkringliggende havvindmølleparker, 
som via en transformator kan blive sendt videre til først 
og fremmest Danmark og potentielt også Tyskland og 
Holland.

Et vigtigt aspekt i det arbejde er udsigten til at løfte 

indsatsen omkring Power-to-X, der kan producere grønt 
brændstof i form af electrofuels til skibsfarten og flyind-
ustrien, hvoraf specielt førstnævnte er perspektivrig i 
netop Nordsøen.

»Rotterdam og Hamborg er jo to meget store cargo-
havne, så det ville være superspændende, hvis man også 
kunne få den teknologi helt på plads, så man kan lave no-
get, der økonomisk hænger sammen, altså med optank-
ning af flydende, grønne brændstoffer direkte fra energi-
øen. Et meget stort og meget spændende projekt,« siger 
Allan Polack.

I den forbindelse skynder han sig at understrege, at 
man fra PFA ś side ikke har vundet projektet endnu, da 
det endnu ikke er bragt i endeligt udbud. Men rammerne 
er ved at blive etableret, og så er forventningen, at ud-
budsprocessen finder sted i løbet af 2022.

Som et eksempel på fremgangen omkring Power-to-X 
nævner Allan Polack A.P. Møller-Mærsk, der sammen 
med en række store partnere har sat gang i et projekt, 
der skal udvikle og raffinere teknologien yderligere, til 
glæde for hele shippingbranchen og miljøet omkring den.

På sigt er målet, at udviklingen kan reducere prisen på 
det grønne brændstof fra Power-to-X til omkring en tred-
jedel af den aktuelle, og det kræver selvsagt ganske 

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

»Et 
meget stort og 

meget spændende 
projekt,« siger Allan 

Polack om energiøen, hvor 
der via Power-to-X potentielt 

kunne produceres grønt 
brændstof til skibstrafik-

ken i Nordsøen.

Den store, grønne omstilling kræver en elektrificering af samfundet, me-
ner Group CEO for PFA, Allan Polack. Selskabet investerer allerede store 
summer i havvind og er klar til at fortsætte ad den sti – blandt andet med 
den kommende energiø som fikspunkt.
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store fremskridt, hvilket dog ikke er 
urealistisk, mener PFA-chefen.

»Det en ny havvindmølle kan le-
vere i dag, var der jo ingen, der havde 
forestillet sig for 10 år siden, at de 
ville nå så høj en kapacitet. Det tror 
jeg er den samme indstilling, man 
skal have til nogle af de andre tekno-
logier, at de flytter sig bare kolossalt 
meget,« siger Allan Polack.

Nødvendigt med carbon capture
Et andet vigtigt område for PFA, når 
vi taler om investeringer i den grønne 
omstilling af energisektoren, er car-
bon capture (CC), som man dog ikke 
er begyndt at investere i endnu, men 
som Allan Polack betegner som ’en 
utrolig spændende teknologi.’

Han medgiver dog samtidig, at CC 
har lidt karakter af symptombehand-
ling, mere end det er en egentlig løs-
ning i forhold til at sænke vores ud-
slip af CO2. Ikke desto mindre er det 
en nødvendighed.

»Vi har nogle områder, som er me-
get svære at omstille og neutrali-
sere. Et eksempel er produktion af 
cement og biprodukter som beton, 
det er bare utrolig svært at lave helt 
CO2-lavt. Det bruger virkelig meget 
energi, og der sker også nogle spalt-
ninger af kalk, der i sig selv udleder 
CO2. Selvom eksempelvis Aalborg 
Portland har lavet en ”grøn” cement 
med et lavere miljøaftryk, så er den 
også meget, meget dyrere, så derfor 
er det spændende at arbejde videre 
med carbon capture,« forklarer Allan 
Polack.

Brug for sikkerhed på langt sigt
Helt overordnet er det nogle meget 
store investeringer, vi som samfund 
står overfor, når det kommer til om-
stillingen af vores energisektor, få in-
frastrukturen på plads og samtidig 
fastholde den høje forsyningssikker-
hed, som vi alle sammen nyder godt 
af i dag.

Det kræver i den grad også noget 
politisk opbakning, understreger Al-
lan Polack, til de planer, som indu-
strien langt hen ad vejen er enige 
om. Rammerne skal være på plads, 
og det skal de være mange år frem, 
fremhæver han.

»Hvis vi skal lave så store investe-
ringer, så skal vi jo have en sikkerhed 
for, at det er holdbart. Ikke bare un-
der den nuværende regering og den 
næste og den næste – men mange, 
mange regeringer frem. Derfor er det 
nødt til at være aftaler, som er bredt 
funderede og går på tværs mellem 
staten og for eksempel os. Ellers bli-
ver det for risikabelt,« lyder det.

Fra Allan Polacks side er øn-
sket derfor, at der så hurtigt 
som muligt kommer gang i 
den egentlig udbudsrunde 
omkring energiøen, så 
den kan komme videre i 
retning af virkeliggø-
relse. Derudover beto-
ner han vigtigheden af 
politisk støtte til den vi-
denskabelige sektor og 
forskningsverdenen, så 
eksempelvis spalt-

ningsteknologi og 
CC kan videreudvik-
les, ligesom lagring 
af energi bør for-
bedres.

Endelig peger han 
på CO2-afgifter som et 

redskab, der er vigtigt at 
overveje. Her fremhæver han 

det udspil, som EU kom med tidli-
gere i år, og som han betegner som 
’meget ambitiøst’ – og også mere 
ambitiøst end man havde regnet 
med.

Udspillet er ikke vedtaget endnu, 
pointerer Allan Polack, derfor mener 
han, at Danmark har en vigtig rolle i 
form af at være en god medspiller 
for EU-Kommissionen og gå med i 
nogle af de projekter, der kommer i 
halen på udspillet.

»Der er jo ikke noget af det her, 
der kan løses nationalt overhovedet, 
så det var rigtig godt at se, at de spil-
lede meget ambitiøst ud. Nu skal vi 
have noget af det til at blive til virke-
lighed – det vil sige, at det også skal 
accepteres politisk. Det er ikke helt 
let at gøre i Europa med alle de inte-
resser, der er i spil, men det er me-
get spændende. Man kunne fra EU’s 
side også overveje at se på sine ydre 
grænser og eksempelvis lægge en 
afgift på de varer, der bliver importe-
ret. Det giver jo ikke mindre CO2 glo-
balt, bare fordi man flytter produkti-
onen, og dermed CO2-udslippet,  
til Sydøstasien,« fortæller Allan  
Polack. 
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Investeringer i grøn 
omstilling er noget, der 

giver gode afkast for 
kunderne og derfor også et 
område, der fylder stadig 
mere i PFA’s portefølje.
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Fremtidens gasinfrastruktur

Gasnettet spiller  
central rolle i den 
grønne omstilling
Gasinfrastrukturen bruges i dag til at transportere gas rundt i landet, men  
i fremtiden kan gasnettet muligvis bruges til blandt andet at transportere  
brint og spille en helt central rolle i den grønne omstilling.

Af Martin van Dijk

Foto Evida

Evida har i dag en vigtig rolle i forhold til at drive, 
vedligeholde og anlægge gasdistributionsnettet i 
hele Danmark. Et gasnet, der er under forandring i 

takt med, at der kommer mere og mere biogas i distribu-
tionsnettet. I dag er andelen af grøn biogas på over 20 
procent, men andelen er stigende, og i 2030 er det  
Energistyrelsens og Evidas  
forventning, at  

andelen af biogas er oppe på 70 procent, mens gasnettet 
et sted imellem 2035-2040 skal bestå udelukkende af 
grøn biogas. Denne transformation fra naturgas til bio-
gas er i fuld gang, og det giver udfordringer i forhold til at 
få tilpasset gasnettet til denne del af den grønne omstil-
ling, men det er ifølge Peter Kristensen, der er chef for 

marked & forretningsudvikling i 
Evida, en opgave, der er styr 
på, og som bliver løst løbende.

»Der er fuld gang i transfor-
mationen, og mængden af 
biogas i distributionsnettet 
er støt stigende. I takt med 
at produktionen af gassen 
ændrer sig fra, at det hele 
pumpes ind fra Nordsøen, 
til at det nu er mange små 
decentrale producenter af 
biogas, stiller det krav til, 
at vi er i stand til at 
holde balancen i distri-
butionsnettet,« siger 
han og uddyber, hvorfor 
det er et fokusområde.

»Behovet for for-
bruget af gassen flyt-
ter sig rundt i takt 
med, at virksomhe-
der bliver elektrifi-
ceret, mens andre 
kobles på gasnet-
tet, huse bliver til-
koblet fjernvar-
menettet og så 

videre. Opgaven er, at vi får flyttet gassen derhen, hvor 
der er behov for den. Vi ved, hvilke tiltag der skal til, nu 
skal vi arbejde med at få dem doseret rigtigt,« siger han 
og påpeger samtidig, at vi i Danmark er langt foran re-
sten af Europa, når det kommer til andelen af biogas i di-
stributionsnettet.

Et brintnet kan være fremtiden
Mens transformationen fra naturgas til biogas er i fuld 
gang i distributionsnettet, kigges der også længere ud i 
fremtiden. Her kan fremtidens gasinfrastruktur se helt 
anderledes ud og være et endnu mere væsentligt funda-
ment i den grønne omstilling og drømmen om det CO2-
neutrale energisystem. I den forbindelse har Evida udgi-
vet en rapport med titlen ’Fremtidens Gasinfrastruktur 
banker på’, hvor der tages et systemmæssigt perspektiv 
på, hvilke mulige veje der kan være for transport af brint 
og CO2, som er fundamentalt i udviklingen af Power-to-X 
og det CO2-neutrale energisystem.

»Rapporten er lavet for at sætte perspektiv på udvik-
lingen. Hvor er vi på vej hen globalt og nationalt, og hvad 
er det for muligheder og udfordringer, vi står over for, og 
hvad kan vi forvente af fremtidens gasinfrastruktur,« si-
ger Peter Kristensen, der peger på, at vi ser ind i en frem-
tid, hvor produktionen af brint, og transporten af denne, 
formentlig kommer til at få betydning for gasinfrastruk-
turen,« siger Peter Kristensen.

Der er fuld fokus på, hvordan gassystemet kan blive et 

BIOGASANLÆ
G

Evidas opgaver

Gasnettet
Evida driver, vedligeholder og anlægger gasdistributionsnettet i 
hele landet som en del af Danmarks kritiske infrastruktur.

Forbrugerne
Evida transporterer gassen frem til forbrugerne.

Grøn omstilling
Evida tager del i den grønne omstilling ved at tilslutte biogasanlæg 
til gasnettet.

Myndighed
Evida udfører myndighedsopgaver på vegne af Sikkerhedsstyrelsen, 
herunder sikkerhedsteknisk kontrol af kundernes gasinstallationer. 

!

Peter Kristensen er chef for marked & forretningsudvikling i Evida, 
som har ansvaret for det danske gasnet.

I disse tanke produceres der  
biogas af spildevandsslam hos  

spildevandsselskabet Biofos



 DECENTRAL ENERGI · August 2021 August 2021 · DECENTRAL ENERGI 

Emne 

26 27

Fremtidens gasinfrastruktur

sikkerhedsnet under hele fremtidens 
energisystem og elektrificeringen af 
Danmark – herunder hele snakken 
omkring brint og Power-to-X. 

»Der kan på sigt blive behov for et 
separat brintnet á la det gasnet, vi 
kender i dag – det eksisterer ikke i 
dag, men der arbejdes både nationalt 
og globalt på forskellige løsninger 
for, hvordan man kan transportere og 

lagre brint. Vores rolle er i øjeblikket 
at dele den viden, vi har fra at drive 
gasnettet over i planlægningen af et 
eventuelt brintnet. Vi følger med i 
hele processen og sætter os ind i  
udfordringer og problematikker, så  
vi er klar til at bidrage med etable-
ring af et brintnet, hvis vi en dag får 
til opgave at anlægge et,« siger Peter 
Kristensen. 

Gasnettet kan bruges til mere
Hos Evida er man usikker på, hvor 
langt ud i fremtiden vi skal, før at der 
eventuelt kan blive behov for et 
egentligt landsdækkende brintnet. 
Men de tror på, at løsningen vil kunne 
tænkes at være et samspil mellem 
den nuværende gasinfrastruktur og 
nyetableret rørføring. I Tyskland, 
hvor man er langt i det strategiske 
arbejde med den fremtidige produk-
tion, anvendelse og transport af 
brint, er det på den måde regerin-
gens forventning, at den fremtidige 
infrastruktur bliver en blanding af en 
konvertering af det eksisterende gas-
net og ny rørføring. 

Rørene i det eksisterende gasdi-
stributionsnet er blevet undersøgt 
og kan anvendes til brint, hvorimod 
der fortsat udestår et arbejde med, 
hvordan måler- og regulatorstatio-
ner vil reagere, hvis det pludselig er 
brint, der transporteres rundt i rø-

rene. Forsøg har vist, at det under 
givne forhold kan fungere 

med 15 procent iblanding 
af brint, og i Tyskland 

har gasdistributions-
selskaberne fremlagt 
en samlet plan for, 

hvordan gasnettet kan formateres til et dedikeret brint-
net ved blandt andet en øget iblanding af brint i de eksi-
sterende gasnet.

»Den nuværende rørinfrastruktur kan anvendes, og i 
takt med at produktionen af brint for alvor kommer i 
gang, kan dele af nettet konverteres. Fremtiden må vise, 
hvad der bliver behov for, men gasinfrastrukturen har po-
tentialet til at få en endnu mere central rolle i fremtidens 
grønne omstilling,« siger Peter Kristensen.  

Der er fuld gang i  
transformationen, og mængden 

af biogas i distributions- 
nettet er støt stigende. I takt 

med at produktionen af gassen 
ændrer sig fra, at det hele pump-
es ind fra Nordsøen, til at det nu 
er mange små decentrale produ-
center af biogas, stiller det krav 

til, at vi er i stand til at holde 
balancen i distributionsnettet.

Peter Kristensen,  
chef for marked & forretningsudvikling, Evida.

Mængden af 
grøn biogas er i 

dag over 20 procent i 
det danske gasnet, 

hvilket er langt mere 
end i resten af 

Europa.

En tankbil er i fuld 
gang med at  

levere gylle til et 
biogasanlæg. 

 
Hør mere 
om projektet til  

Energipolitisk Åbningsdebat  
6.-7. oktober 2021

ÅRETS ENERGIKONFERENCE 
6. og 7. oktober, Fællessalen, CHRISTIANSBORG
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 I en analyse fra Skatteministeriet er det vur-
deret, at der er et potentiale på 12,5 PJ over-
skudsvarme, der ikke bliver udnyttet. Den 

mængde overskudsvarme vil kunne forsyne 128.000 
standard enfamilieshuse med fjernvarme. Men hvorfor 
udnyttes potentialet ikke bare? Det kan der være 

mange årsager til, og nogle af disse årsager skal findes 
i de juridiske rammevilkår omkring udnyttelse og salg af 
overskudsvarme.

Vi har igennem de seneste år været rådgiver på mange 
overskudsvarmeprojekter – både som rådgiver for virk-
somhederne og som rådgiver for fjernvarmen. I denne ar-

tikel deler vi vores erfaringer og sætter fokus på nogle af 
de juridiske forhold, som er vigtige at tage i betragtning i 
forbindelse med overskudsvarmeprojekter.

Varmeforsyningsloven – den grundlæggende ramme
Den grundlæggende ramme for et overskudsvarmeprojekt er 

varmeforsyningsloven, hvoraf bestemmelserne om prisfast-
sættelse af varme fra kollektive varmeforsyningsvirksomhe-
der til brug for bygningers opvarmning og forsyning med varmt 

vand fremgår. 
Varmeforsyningsloven er en maksimalprislov, idet loven 

fastsætter de priser, der maksimalt kan opkræves. Udgangs-
punktet er, at varmeprisen er omkostningsbestemt, da udeluk-
kende nødvendige omkostninger til lovbestemte formål kan ind-
regnes i prisen. Derved er de kollektive varmeforsyningsvirk-

Overskudsvarme  
er et vigtigt  
værktøj til at nå  
klimamålsætning

Overskudsvarme er ikke uden grund et 
omdiskuteret emne. Udnyttelse af 
overskudsvarme fra virksomhedernes 
produktioner udgør et stort potentiale  
og er derfor et vigtigt værktøj til at  
nå klimamålsætning om 70 procent 
reduktion af CO2-udledningerne i 2030.
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somheder og de varmeproducenter, 
der leverer varme hertil, underlagt 
et vist krav om omkostningseffekti-
vitet. Denne vurdering er underlagt 
et subjektivt skøn jævnfør den admi-
nistrative praksis.

Opgørelse af en omkostningsbe-
stemt varmepris er ikke uden ud-
fordringer, når varmeproducenten 
er en industrivirksomhed, hvis pri-
mære formål ikke er at producere 
varme. I overskudsvarmeprojekter 
vil varmeprisen derfor typisk blive 
opgjort på baggrund af substituti-
onsprincippet jævnfør administrativ 
praksis. Substitutionsprincippet er 
udtryk for varmemodtagerens nød-
vendige omkostninger ved køb eller 
produktion af varme, når der er 
flere forsyningsalternativer. I ud-
gangspunktet vil substitutionspri-
sen derfor være den samme som 
varmeprisen beregnet efter varme-
forsyningsloven.

Substitutionsprincippet indebæ-
rer, at en kollektiv varmeforsyning 
ikke må betale mere for varmeleve-
rancen end den laveste af tre prisal-
ternativer:
1. Varmeleverandørens  

omkostningsbestemte pris  
inklusiv et eventuelt overskud.

2. Varmemodtagerens egen- 
produktionspris ved selv at  
producere varmen.

3. Varmepris ved køb af en  
tilsvarende varmemængde  
fra tredjemand.

Der er derfor flere forhold, der skal 
inddrages ved opgørelse og vurde-
ring af substitutionsprisen i forbin-
delse med et overskudsvarmepro-
jekt. Udover de faktiske omkost-
ningsforhold ved både varmeleve-
randøren og varmemodtageren skal 
den kollektive varmeforsynings va-
righedskurve også inddrages i vur-
deringen af substitutionsprisen, da 
den kan variere hen over året, af-
hængig af de faktiske forsyningsfor-
hold.

Ved anvendelse af substitutions-

prisen er der en række betingelser, 
der skal være opfyldt for, at et an-
læg kan danne grundlag for bereg-
ning af en substitutionspris. Der skal 
blandt andet være tale om et eksi-
sterende (fysisk) anlæg med til-
strækkelig kapacitet. Derved skal 
der ske en nærmere vurdering af, 
hvilken varme den udnyttede over-
skudsvarme skal substituere, da der 
ud fra en omkostningsoptimering 
først skal ske erstatning af varmen 
fra den dyreste leverandør – den bil-
ligste, eksisterende varmekilde skal 
vælges først. Derfor vil substituti-
onsprisen ofte ikke være en fast 
størrelse, men en variabel størrelse 
bestemt af de faktiske forsynings-
forhold hen over året. 

Afgiftsmæssige forhold – en 
forvirrende jungle 
Et priselement og derved et vigtigt 
forhold i et overskudsvarmeprojekt 
er overskudsvarmeafgiften – en ud-
skældt afgift som i de seneste år har 
”levet” et omtumlet liv. 

Udgangspunktet i afgiftslovgiv-
ningen er, at der ikke kan opnås af-
giftsgodtgørelse af energi anvendt 
til rumopvarmning og varmt vand 
herunder leverancer til bygningers 
opvarmning og forsyning med 
varmt vand. Når en virksomhed ud-
nytter overskudsvarme fra en pro-
ces, hvortil der er opnået afgifts-
godtgørelse, skal der opgøres og 
betales overskudsvarmeafgift for 
at tage højde for skiftet i den af-
giftsmæssige kvalifikation af ener-
gien. 

Politisk er der stor fokus på over-
skudsvarmereglerne, og af flere om-
gange er de blevet ændret. Udnyt-
telse af overskudsvarme til salg er 
afgiftspligtig hele året, og hovedreg-
len er, at der skal betales overskuds-
varmeafgift baseret på en afgiftssats 
per GJ. Afgiften er dog maksimeret 
til 33 procent af vederlaget jævnfør 
den såkaldte vederlagsbestem-
melse. Derudover findes der særlige 
opgørelsesmetoder blandt andet ved 

Bettina Mikkelsen
Erhvervsjuridisk seniorrådgiver

Tlf. 4213 4244
Mail: bm@hulgaardadvokater.dk

Peter Lunau Larsen
Advokat og partner 

Tlf. 5115 8515
Mail: pll@hulgaardadvokater.dk 
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Overskudsvarme

udnyttelse af overskudsvarme ved 
hjælp af en varmepumpe. 

Indtil 1. januar 2021 var både el- og 
brændselsbaseret overskudsvarme 
afgiftspligtigt, men med ændringerne 
i elafgiften med virkning fra 1. januar 
2021 er el-baseret overskudsvarme 
nu afgiftsfrit. 

Brændselsbaseret overskuds-
varme er fortsat afgiftspligtigt. Sid-
ste år blev der indgået en politisk af-
tale, der betyder, at visse typer af 
brændselsbaseret overskudsvarme 
bliver fritaget for afgift, hvis over-
skudsvarmen var certificeret. Frita-
gelsen skulle gælde ved siden af en 
anden ændring af reglerne for be-
skatning af den brændselsbaserede 
overskudsvarme, der skulle om-
lægge afgiften fra en vederlagsbe-
stemt afgift til en fast afgift.

Den politiske aftale er imidlertid 
stadig ikke udmøntet i et lovforslag, 
og derfor gælder vederlagsbeskatnin-
gen forsat for brændselsbaseret 
overskudsvarme.

De mange ændringer, manglende 
regler for en certificeringsordning og 
politiske udmeldinger giver anledning 
til usikkerhed omkring de afgiftsmæs-
sige rammevilkår for overskuds-
varme. I overskudsvarmeprojekter 
skal man derfor forsøge at tage højde 
for disse usikkerheder og indarbejde 
forskellige scenarieberegninger i pro-
jekteringsfasen samt at tage stilling 
til effekterne af eventuelt bristede 
forudsætninger for et overskudsvar-
meprojekt. Afgiftsændringerne har 
også betydning for eksisterende over-
skudsvarmeaftaler, hvor der kan være 
behov for justering af aftalegrundla-
get og i visse tilfælde behov for en de-
cideret genforhandling. 

CO2-kvoter – indvirkning på et 
overskudsvarmeprojekt
Tildeling af CO2-kvoter til de kvotere-
gulerede virksomheder sker i over-
ensstemmelse med EU’s kvotedirek-
tiv, FAR-forordningen og den rele-
vante danske lovgivning til implemen-
tering af EU-lovgivningen. 

Kvotetildelingen sker i en prioriteret 
rækkefølge efter:
• Produktbenchmark jævnfør bilag 1 

til FAR-forordningen.
• Varmebenchmark, herunder  

fjernvarme, når der er tale om  
målelig varme.

• Brændselsbenchmark  
(opsamlingsbenchmark).

Kvotetildelingen sker på baggrund af 
delinstallationer og disses indplace-
ring i forhold til de ovennævnte bench- 
mark.

Ifølge reglerne for tildeling af gratis 
CO2-kvoter i perioden 2021-2025 be-
rettiget udnyttelse af overskuds-
varme til gratis CO2-kvoter. Det bety-
der, at kvoteomfattede virksomheder 
kan få tildelt gratis CO2-kvoter for den 
udnyttede overskudsvarme fra deres 
produktionsprocesser, der leveres til 
fjernvarmenettet. Tildeling sker på 
baggrund af varmebenchmark, som er 
sat til 62,3 CO2-kvoter per TJ varme, 
og med en faktor 30. Tildelingen vil 
derfor være 18,69 kvoter per TJ 
varme svarende til cirka 0,067 kvoter 
per MWh varme. 

I øjeblikket ligger CO2-kvoteprisen 
på cirka 55 euro per tons, hvilket sva-
rer til cirka 410 kroner. Den økonomi-
ske værdi per MWh varme ligger der-
for lige nu på omkring 27,47 kroner, 
hvilket – afhængig af overskudsvarme-
projektets størrelse – kan være en væ-
sentlig faktor i forhandlingsprocessen.

Tildelingen af gratiskvoter for de 
første to år sker på baggrund af det 
faktiske aktivitetsniveau og derefter 
på baggrund af disse to års historiske 
aktivitetsniveau. Med denne tilde-
lingsmekanisme vil der være en for-
sinkelse i tildelingen af gratiskvoter, 
da effekten først vil slå igennem halv-
andet til to år efter indberetningen af 
årlige aktivitetsniveauer.

CO2-kvoter som følge af overskuds-
varmeprojekter skal håndteres i over-
ensstemmelse med varmeforsynings-
lovens bestemmelser og bekendtgø-
relse om CO2-kvoter tildelt til varme-
produktion. 

Kommercielle betragtninger
I overskudsvarmeprojekter vil der altid være kommer-
cielle betragtninger, der skal inddrages og tages højde for 
i forhandlingsprocessen.

Et væsentligt parameter er at sikre tilbagebetalingen 
af investeringen, uanset hvilken part der afholder inve-
steringsomkostningerne. Tilgangen til investering er dog 
meget forskellig for parterne, om end begge parter har et 
begrænset investeringsbudget, og der altid sker en priori-
tering af investeringerne. 

Varmeleverandøren (industrivirksomheden) har ofte 
krav om kort tilbagebetalingstid og høj intern rente, mens 
varmemodtageren (den kollektive varmeforsyning) ofte 
accepterer en lang tilbagebetalingstid og har krav om lav 
varmepris. Disse udfordringer kan håndteres på forskel-
lig vis – for eksempel ved aftagerpligt på varmen eller 
uopsigelighed i en vis periode. 

Der kan også arbejdes med forskellige former for re-
guleringsmekanismer, som sikrer en konkurrencedyg-
tig pris på den udnyttede overskudsvarme i projektet 
over en fleksibel uopsigelighedsperiode. Dette kan 
være særligt relevant i overskudsvarmeprojektet, hvor 
elforbrug indgår som en stor del af omkostningsbasen 
– henset til eventuelle prisstigninger på elektricitet 

som følge af justering i netvirksomhedernes økonomi-
ske ramme.

Det er derved muligt at arbejde med en prisdannelse, 
hvor der tages højde for de forskellige parametre, der 
spiller ind på prisdannelsen – og ikke en fast prisdan-
nelse over en lang periode. Det vigtigste er, at prisdan-
nelsen sker i overensstemmelse med varmeforsynings-
lovens bestemmelser og særligt substitutionsprincippet.

Afslutning
I overskudsvarmeprojekter er der mange parametre, der 
skal inddrages, og derfor kan projekter også nemt bliver 
uoverskuelige og i værste fald ende med at være en god 
idé i skrivebordsskuffen.

Det er vores erfaring fra de forskellige overskudsvar-
meprojekter og derved vores bedste råd, at der fra start 
af skabes et forhandlingsmiljø, hvor der spilles med åbne 
kort, og hvor der altid søges løsninger, der giver fordele 
til alle parter. 

På den måde bliver der fra start skabt en spilleplade, 
hvor det er muligt at arbejde med de forskellige problem-
stillinger i fællesskab og til begge parters bedste. Det er 
vores erfaring, at der med den tilgang opnås de bedst 
mulige resultater. 
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JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP 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

2021 516,3 479,9 420,2 361,3 240,3 58,3 0,0

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

2021 495,3 454,9 409,1 355,7 233,6 46,1 0,0

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

2021 498,0 457,4 411,6 358,4 236,2 48,0 0,0

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

2021 468,8 424,9 391,8 344,6 222,6 35,5 0,0

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

2021 487,0 439,8 400,1 346,1 215,1 24,2 0,0

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

2021 497,7 447,9 401,2 340,7 200,7 14,0 0,0

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

2021 495,5 452,9 406,9 351,1 221,3 29,2 0,0

Landsdelsopdelte graddøgn 2021
Gennemsnitlige graddøgn – senest opdateret 09.08.2021

Et døgns skyggegraddøgn beregnes som 17°C, fratrukket døgnmiddeltemperaturen. I tabellen er opgjort skyggegraddøgn for seks landsdele. Data frem til 
2003 er baseret på seks 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 seks 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. 9635 4444.
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Målgruppe 
Alle, der arbejder med 
energi- og klimaplaner, 

beslutningstagere, forskere, 
planlæggere og energieksperter, 

fremtrædende aktører i 
energiselskaberne, industrien, 

rådgivere samt regioner 
og kommuner.

Tilmelding
Tilmeld dig senest 3. september 2021 på  

www.decentralenergi.dk/tilmeld

ENERGIPOLITISK  
ÅBNINGSDEBAT  
2021
Samspil om klima-, energi- og  
forsyningspolitik – en dynamo for ny  
dansk samfundsvækst, en grøn energirevolution  
og 70 procent reduktion af drivhusgasudledninger i 2030.

Vi har lagt an til et ambitiøst start-
skud – velkommen på Christiansborg 
6. og 7. oktober 2021. Det bliver et 
travlt Folketingsår, når de første kon-
krete streger sættes, og der skal 
træffes beslutninger om fremtidens 
energi- og klimaløsninger!

Vær med på Christiansborg, hvor lan-
dets energi- og klimapolitiske beslut-
ningstagere, forskere og energieks-
perter, fremtrædende aktører i ener-
giselskaberne, industrien, rådgivere 
samt regioner og kommuner sætter 
retning for – og giver startskud til  
– de kommende års energi- og klima-
politiske tiltag. 

Hovedoverskrifterne i år er realisering 
af den kommende tiårsindsats for at 
sikre en fortsat samfundsvækst pa-
rallelt med realiseringen af, at 70 
procent reduktionsmålet for drivhus-
gasudledninger i 2030 rammes – og 
enkeltelementerne til at fremme intet 
mindre end en grøn energirevolution 
prioriteres.

Vær med og få plads på allerforreste 
række 6. og 7. oktober 2021, hvor  
den 20. udgave af konferencen ENER-
GIPOLITISK ÅBNINGSDEBAT løber af 
stablen med dagsaktuelle præsenta-
tioner om fremtidens grønne infra-
struktur, politiske prioriteringer, tek-
nologi-satsninger, effektive energiløs-
ninger og ikke mindst kommunale og 
regionale medspil i ”fyrtårnsklassen”.

Konkurrencen er skarp og tegner hele 
energipaletten. Nødvendigheden af 
øget sektorsamspil er åbenlys. Ener-
giøer med havvind, massive investe-
ringer i fremtidens grønne teknolo-
gier, øget energieffektivisering, grøn 
varme – nær- og fjernvarme, omstil-
ling af industrien og skabelsen af en 
helt grøn affaldssektor. Alle er de 
med i slutspillet om tilrettelæggelsen 
af en fossilfri fremtid.
 

VEL MØDT!
På arrangørernes vegne 
Foreningen Decentral Energi


