
 

 
 

ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR 
BEDRE UDNYTTELSE AF OVER-
SKUDSVARME FRA INDUSTRIEN 

 

 

 

 

 

Afsluttende rapport 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2013 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version: 7, 28. august 2013 

Udarbejdet af: PMP, HDA, SJN, CRI 

Kvalitetssikret af: PMP 

 

Viegand Maagøe 

Nr. Farimagsgade 37 

1364 København K. 

Telefon: +45 33 34 90 00 

www.viegandmaagoe.dk 



Viegand Maagøe  |  Analyse af mulighederne for bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industrien 1 

 

Resumé 
Nærværende rapport er udarbejdet af Viegand Maagøe for Energistyrelsen som grundlag for 

det kommende arbejde med at vurdere, hvordan eksisterende og kommende rammevilkår for 

udnyttelse af overskudsvarme eventuelt kan justeres. 

Arbejdet angår følgende formulering i energiforliget af 22. marts 2012: 

”Der udarbejdes en analyse af mulighederne for bedre udnyttelse af over-

skudsvarme fra industri. Problemstillingen drøftes i forligskredsen inden 

medio 2013, herunder problemstillingen om uens muligheder for at videre-

fakturere afgiftsændringer” 

Arbejdet er udført i perioden oktober 2012 til august 2013, og bygger delvist på en række 

tidligere undersøgelser på området, blandt andet: 

 Energistyrelsen kortlægning /1/ af virksomhedsøkonomiske potentialer for udnyttelse 

af overskudsvarme 2009 

 Energistyrelsens kortlægning /2/ af energiforbrug og energisparepotentialer 2010 

 Go’Energis kortlægning /3/ af potentialer for udnyttelse af overskudsvarme 2012 

 Energistyrelsens kortlægning /4/ af potentialer for anvendelse af biomasse, varme-

pumper og fjernvarme i erhvervslivet 2012 

Disse – og andre – tidligere undersøgelser bygger hver især på forskellige branchemæssige 

og metodemæssige angrebsvinkler, hvorfor nærværende rapport til dels skal ses som en 

opdateret og sammenfattende vurdering af status og muligheder på området. 

Analysearbejdet har omfattet følgende hovedaktiviteter: 

a) Beskrivelse af rammevilkår for udnyttelse af overskudsvarme per 1. maj 2013 

b) Erfaringsopsamling, herunder identifikation af økonomiske, lovgivningsmæssige og 

eventuelle andre barrierer 

c) Analyse af udvalgte cases 

d) Vurdering af potentialet for udnyttelse af overskudsvarme 

e) Konklusioner på de gennemførte analyser 

Analysen giver ikke anbefalinger om ændringer i rammevilkårene for udnyttelse af over-

skudsvarme i erhvervslivet, men kan indgå i grundlaget for Energistyrelsens og andre parters 

videre arbejde på området. 

Der er som led i arbejdet udsendt spørgeskema til ca. 50 danske virksomheder, der under 

”aftaleordningen” med Energistyrelsen har gennemført særlige undersøgelser om udnyttelse 

af overskudsvarme i perioden 2009-2012. 

Viegand Maagøe 
København 
August 2013 
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1 Sammenfatning 
Nærværende rapport indsamler erfaringer for udnyttelse af overskudsvarme fra et stort antal 

virksomheder under Energistyrelsens aftaleordning. Der er indsamlet og analyseret eksem-

pler på anvendelse af overskudsvarme såvel internt i virksomhederne som eksternt til fjern-

varmeformål.  

På baggrund af denne erfaringsopsamling er der opstillet en samlet vurdering af potentialer 

for at udnytte overskudsvarme i erhvervslivet med rammevilkår som gældende per 1. maj 

2013: 

 Det vurderes, at der med simple tilbagebetalingstider op til 4 år er et potentiale for at 

udnytte overskudsvarme svarende til 9 PJ/år eller svarende til 8% af erhvervslivets 

brændsels- og fjernvarmeforbrug (fraregnet råstofindvinding, raffinaderier og bygge- 

og anlægssektoren) 

 Af dette potentiale vurderes de 5 PJ/år at kunne anvendes internt til rumvarmeformål 

og opvarmning af varmt brugsvand, medens 4 PJ/år kan afsættes eksternt til fjern-

varmeformål 

 Af det samlede potentiale vil langt størstedelen (7 PJ/år) skulle udnyttes via varme-

pumper, da langt størstedelen af erhvervslivets overskudsvarme i dag forefindes ved 

relativt lave temperaturer. 

Potentialet for at udnytte overskudsvarme er vurderet på baggrund af, at der de senere år er 

sket en række ændringer i rammevilkårene for udnyttelse af overskudsvarme: 

 Elafgiften er lempet på el til rumvarme, herunder til eldrevne varmepumper også for 

erhvervsvirksomheder, herunder fjernvarmeleverandører fra 1. januar 2013. Det har 

forbedret rentabiliteten i varmepumpedrift meget betydeligt, herunder muligheden for 

udnyttelsen af de største mængder overskudsvarme, der ikke umiddelbart har en 

brugbar temperatur.  

 

 Forsyningssikkerhedsafgiften har fra og med 1. februar 20131 medført højere samle-

de energiomkostninger til rumvarmeformål og gjort det mere økonomisk favorabelt at 

udnytte overskudsvarme, selvom også overskudsvarmeafgiften ved samme lejlighed 

blev øget 

 

 Reglerne for energiselskabernes indberetning af energibesparelser fra varmepumpe-

projekter er præciseret efteråret 2012, hvorved varmepumper kategoriseres som 

energibesparelsestiltag (og ikke konvertering af energiart), hvilket muliggør større til-

skud fra energiselskaberne til sådanne projekter end tidligere. 

 Kvotelovgivningen gør det fra og med 2013 muligt for kvotevirksomheder at modtage 

gratiskvoter for den energimængde, der afsættes til fjernvarmeformål (hvilket dog ak-

tuelt har begrænset økonomisk betydning på grund af den lave kvotepris). 

 Det er fra og med 1. august 2013 muligt at opnå økonomisk tilskud til overskudsvar-

meprojekter under tilskudsordningen VE til proces. Tilskuddet til sådanne projekter er 

                                                
1
 LOV nr 70 af 30/01/2013  
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på 20-40% af investeringen afhængigt af virksomhedsstørrelse (jo større virksomhed, 

jo mindre tilskud). 

Det skal desuden bemærkes, at brændselspriser (uden afgift) er steget kraftigt de seneste 10 

år, hvilket gør overskudsvarmeprojekter mere rentable. 

Dernæst er der hos energiselskaber, leverandører og private rådgivere aktuelt stor fokus på 

at realisere energispareprojekter i erhvervslivet, herunder overskudsvarmeprojekter. 

Der skal i forhold til at udnytte potentialerne på området være opmærksomhed på to forhold, 

som kan udgøre væsentlige barrierer i dette arbejde: 

1. Der er i mange virksomheder stadig en opfattelse af at ”afgifter ødelægger over-

skudsvarmeprojekter”, hvilket måske er afledt af mange års medieomtale af afgifts-

forhold. 

Dette er kritisk i forhold til: 

 At intern udnyttelse af overskudsvarme til rumvarmeformål direkte opnår økono-

misk fordel af afgiftslovgivningen og derfor rummer betydelige og for virksomhe-

derne økonomisk attraktive muligheder for at reducere energiomkostningerne 

 At mange virksomheder på grund af den komplicerede afgiftslovgivning opfatter 

almindelige varmegenvindingsprojekter i processer som omfattet af afgiftslovgiv-

ningen, og derfor kan være afvisende i forhold til at analysere sådanne projektmu-

ligheder såvel som udnyttelse af varme i røggasser fra kedelanlæg.  

2. Varmeforsyningslovens projektbekendtgørelse kan begrænse virksomhedernes mu-

ligheder for at opgradere overskudsvarme fra processer til højere temperaturer (fjern-

varme) ved hjælp af direkte varmeproduktion fra virksomhedens kedel, hvis denne 

anvender biomasse som brændsel. 

Dette forhold betyder for eksempel: 

 at lavtemperatur overskudsvarme må udnyttes i varmepumpeanlæg med relativ 

lav virkningsgrad (også kaldet COP, Coefficient Of Performance), hvilket vil resul-

tere i dårligere driftsøkonomi. 

 at overskudsvarmeprojekter (fra processer) kan miste en økonomisk ”driver” ved 

at kunne kombineres med udnytte varme fra træflisfyrede kedler, der med Energi-

styrelsens kommende VE-til-proces-tilskudsordning vil kunne producere varme til 

en attraktiv pris. 

Det skal bemærkes, at varmeforsyningsloven kan blokere for at anvende eldrevne varme-

pumper til opgradering af overskudsvarme til fjernvarmeformål i centrale kraftvarmeområder. 

Dette vil kunne udhule visse af potentialerne angivet i nærværende rapport.  

Det skal i forhold til spørgsmålet ”uens muligheder for at viderefakturere afgiftsændringer” 

desuden (se opgavebeskrivelse i sammenfatningen) bemærkes, at de løbende ændringer af 

afgifter og andre rammevilkår kan bringe virksomheder, der leverer overskudsvarme til fjern-

varmenet, i klemme såfremt samarbejdsaftaler/kontrakter mellem disse parter ikke rummer 
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mulighed for en løbende og behørig justering af prisen for varmeleverancen i forhold til æn-

dringer i rammevilkår. Her vil fjernvarmeselskaber have bedre muligheder for at regulere 

eventuelle indtægtstab fra afgiftsændringer over varmeprisen til forbrugerne.  

Det skal endelig bemærkes, at denne rapport ikke indeholder anbefalinger om afgiftsændrin-

ger eller ændringer i andre rammevilkår på området. 
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2 Baggrund og historik 
Udnyttelse af overskudsvarme i erhvervslivet har været et flittigt debatteret emne gennem 

snart mange år, specielt når det angår afgiftspolitikken og herunder ”overskudsvarmeafgif-

ten”. 

Mange, specielt erhvervslivets organisationer, fremfører at afgiftslovgivningen er en barriere i 

forhold til at udnytte et stort potentiale for billig varmeforsyning, medens andre, specielt af-

gifts- og energimyndigheder, har påpeget, at afgiftslovgivningen er en balancering af mange 

modstridende interesser i forhold til at effektivisere samfundets samlede udnyttelse af energi-

ressourcer. 

Dette kapitel giver en kort introduktion til begreber og definitioner på området.  

I det efterfølgende kapitel 3 gives en mere fyldestgørende gennemgang af generelle ramme-

vilkår (lovgivning), der gør sig gældende ved udnyttelse af overskudsvarme per 1. maj 2013 

(inkl. regeringens ”Vækstplan” per 24. april 2013). 

I kapitel 4 er der indsamlet erfaringer med udnyttelse af overskudsvarme i erhvervslivet, 

mens der i kapitel 5 analyseres en række udvalgte cases. 

I kapitel 6 er der givet en sammenfattende vurdering af de tekniske og økonomiske potentia-

ler for udnyttelse af overskudsvarme, således som situationen tegner sig fra og med 1. maj 

2013. 

I kapitel 7 gives afslutningsvist konklusioner omkring erhvervslivets udnyttelse af overskuds-

varme, herunder kommentarer om nogle af de barrierer mod udnyttelse af overskudsvarme, 

som er afdækket i projektforløbet 

2.1 Definitioner 

Begrebet overskudsvarme tager udgangspunkt i følgende definitioner: 

”Efter energianvendelsen i en produktionsproces vil det ofte være muligt at ud-

nytte en restenergimængde i form af »spildvarme« eller »overskudsvarme« til 

rumopvarmning. Hvis denne overskudsvarme udnyttes ved særlige installatio-

ner, vil der skulle betales afgift heraf ”. 

Overskudsvarme er i henhold til /1/ defineret som: 

”Overskudsvarme er, energimæssigt set, den varme, som ikke kan an-

vendes yderligere i produktionsprocesserne, når en virksomhed har 

gjort alt for at energieffektivisere sine processer”. 

Disse definitioner betyder overordnet set, at overskudsvarme typisk forekommer ved relativt 

lave temperaturer (<100°C), da en stor del af erhvervslivets produktionsprocesser teknisk set 

har mulighed for at udnytte afkastvarme/spildvarme mellem processer. 

Definitionen er central i forhold til at beskrive overskudsvarmeafgiften, der er et centralt 

rammevilkår på området. 

Det skal her understreges, at udnyttelse af restmængden af energi i røggas fra kedelanlæg 

eller et kraftvarmeanlæg ikke defineres som overskudsvarme, da varmen ikke kommer fra 
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industriprocesserne, men fra forsyningsanlægget. Den afgift, der skal betales for udnyttelse 

af energien i røggassen svarer til den afgift, der skal betales for det brændsel, der er anvendt 

i kedel- eller kraftvarmeanlægget. Hvis der er tale om biomasse, betales der (juni 2013) in-

gen afgift.  

Overskudsvarmeafgiften blev indført med regeringens afgiftspakke fra 1995 (som trådte i 

kraft 1996), hvor man indførte det princip, at rumvarme i erhvervssektoren afgiftsmæssigt 

fremover skulle koste det samme som rumvarme i private husholdninger2. Overskudsvarme-

afgiften var en fortsættelse af tidligere lovgivning på området, se bilag A. 

Samtidigt indførtes afgift på overskudsvarme, som leveres fra en erhvervsvirksomhed til eks-

tern bruger, som f.eks. et fjernvarmenet. Ligeledes påføres overskudsvarmeafgift, hvis over-

skudsvarme fra produktionsprocesser anvendes til interne rumvarmeformål på en virksom-

hed. 

Beregning og betaling af afgift af overskudsvarme sker teknisk ved en nedsættelse af ad-

gangen til godtgørelse af energiafgift. 

Figur 1 nedenfor viser de overordnede principper i, hvornår overskudsvarmeafgiften er i spil 

ved intern anvendelse af overskudsvarme. 

Kommer fra ... Proces 

Forsyning 
(køling, 
trykluft, 
kedler) 

Ventilation* 
Varmt spil-

devand 

Udnyttes til ...   

Rumvarme og ventilation         

Varmt vand til manuel rengøring m.m.         

Varmt vand til automatisk rengøring (CIP)         

Proces         

* Varme kategoriseret under rumvarme. 

  Ingen ekstra udgifter 

  Overskudsvarmeafgift (vinterhalvår) 

  Afhænger af, hvor spildevandet kommer fra (proces eller rumvarme) 

Figur 1. Illustration af hvor overskudsvarmeafgiften er i spil ved intern anvendelse af overskudsvarme 
(http://www.ens.dk/offentlig-og-erhverv/ventilation-og-varme/overskudsvarme/afgifter) 

Som det fremgår af figur 1 er overskudsvarmeafgiften alene i spil ved udnyttelse af over-

skudsvarme fra proces- og forsyningsanlæg til rumvarme- og brugsvandsformål, og dette 

kun i vinterhalvåret.  

Hvis der er tale om eksterne rumvarmeformål (fjernvarme) skal overskudsvarmeafgiften dog 

betales hele året. 

                                                
2
 Baggrund for overskudsvarmereglerne:  

/http://www.skm.dk/afgiftsomraadet/publikationer/udgivelser/4924/3.1baggrundforoverskudsvarmeregl
erne/  

http://www.skm.dk/skatteomraadet/publikationer/udgivelser/4924/3.1baggrundforoverskudsvarmereglerne/
http://www.skm.dk/skatteomraadet/publikationer/udgivelser/4924/3.1baggrundforoverskudsvarmereglerne/


Viegand Maagøe  |  Analyse af mulighederne for bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industrien 9 

 

I alle andre tilfælde (udveksling af varme mellem processer m.m.) skal der således ikke beta-

les overskudsvarmeafgift. 

Overskudsvarmeafgiften er indført ved, at der betales en særskilt afgift for udnyttet over-

skudsvarme fra processerne, der i en privat virksomhed anvendes til opvarmning af bygnin-

ger eller varmt vand til brugsvands- eller rengøringsformål.   

Indførelse af ”energipakken” betød, at udgiften til rumopvarmning i erhvervssektoren steg 

betydeligt fra og med 1996, hvilket i mange tilfælde har medført en betydelig ekstraudgift for 

virksomhederne – men også et større incitament til at optimere rumvarmeanlæg. 

Tabel 1 nedenfor viser således et eksempel på aktuelle energiafgifter og den samlede ener-

gipris med lovgivningen per 1. maj 2013 for naturgas anvendt til forskellige formål i en er-

hvervsvirksomhed. 

Eksempel på fuld afgift og den 
samlede energipris fra 1. februar 

2013 
 

Naturgas 

Elproduktion Proces Rumvarme 

[kr./GJ] [kr./GJ] [kr./GJ] 

SO2 afgift - - - 

NOx afgift 1,0 1,0 1,0 

CO2 afgift  9,3 9,3 9,3 

Energiafgift - 9,0 70,6 

Overskudsvarmeafgift - - - 

Total afgift  10,3 19,3 80,9 

  

Naturgaspris 53,0 53,0 53,0 

Transmission og distribution  19,9 19,9 19,9 

Total pris inkl. afgifter  83,2 92,3 153,9 

Tabel 1. Eksempel på energipris inkl. afgifter for naturgas til elproduktion, proces og rumvarme (virk-
somhed der ikke er kvoteomfattet og ikke har tung proces/bundfradrag). 

Det ses, at energiafgiften har særdeles stor betydning for prisen på rumvarme - praktisk set 

betyder denne afgift næsten en fordobling af omkostningen til opvarmning af erhvervslivets 

bygninger. 

2.2 Balancering af afgifter 

EU havde som krav ved indførsel af afgiftspakken i 1995 (se bilag A), at et rimelighedsprincip 

skulle være gældende, hvor alle mere eller mindre betaler det samme i afgift per forbrugt 

energimængde for samme type af energiforbrug. Desuden stillede de et krav om at ingen 

måtte være nettovindere i forbindelse med afgiftssystemet og tilbageføringen af opkrævede 

afgifter. Overskudsvarmeafgiften var i den forbindelse et vigtigt element.  

En anden vigtig årsag til indførelse af overskudsvarmeafgiften var et ønske om at sikre, at 

der ikke sker et overforbrug af energi i et system med lave afgifter (proces) med henblik at 

overføre ”billig” overskudsvarme til et system med høje afgifter (rumvarme). 
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Det har ved indførsel af rumvarmeafgiften i 1996 været set som en risiko, at det ville kunne 

betale sig at etablere ineffektive procesanlæg til fordel for at dække det højt afgiftsbelagte 

rumvarmebehov med ”billig” overskudsvarme og ad den vej øge virksomhedens samlede 

energiforbrug – men reducere energiregningen (inkl. afgifter). 

Tanken i overskudsvarmeafgiften har derfor været, at den skal ”balancere” afgiftsbetalingen i 

hhv. proces- og rumvarmesystemer således, at udnyttelsen af overskudsvarme internt i virk-

somheden fremstår afgiftsmæssigt neutral. 

Nedenstående figur 2 viser som eksempel afgiftsbetalingen for en virksomhed, der dels har 

et køleanlæg til proceskøling og dels har et naturgasfyret varmeanlæg til rumopvarmning. 

 

Figur 2. Afgiftsbetaling før og efter udnyttelse af overskudsvarme per 1. maj 2013. 

Figuren viser de samlede energi- og afgiftsomkostninger for virksomheden før og efter at 

man udnytter en del af overskudsvarmen i køleanlæggets kondensatorer til rumvarme. 

Eksemplet har tidligere været anvendt /1/, men det er nedenfor opdateret med afgiftssatser 

som gældende fra og med 1. februar 2013 (ved LOV nr. 70 af 30/01/2013). 

Det ses, at virksomheden samlet set betaler færre afgifter efter at have etableret varmeveks-

lere for udnyttelse af overskudsvarme - 2.931.000 kr./år mod tidligere 3.000.000 kr./år.  

Således er afgiftslovgivningen rent faktisk til fordel for intern udnyttelse af overskudsvarme – 

og afgiftsfordelen vil rent faktisk stige med yderligere ca. 110.000 kr./år i forhold til tallene 

angivet i figur 2, hvis halvdelen af den genvundne varme genvindes om sommeren (her er 

overskudsvarmeafgiften ikke i spil). 
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Det samme princip gør sig gældende ved ekstern afsætning af overskudsvarme til et fjern-

varmenet (rumvarme). Den leverede varmemængde skal i princippet pålægges afgifter, så 

den samlede betaling for varmeleverancen svarer til rumvarmeafgiften for det pågældende 

kraftvarme- eller varmeanlæg. Men der er her indført en regel om maksimal afgiftsbetaling 

set i forhold til den opnåede pris for overskudsvarmen for at fremme udnyttelsen (38% af 

vederlaget per 1. februar 2013).  

Det skal bemærkes, at ekstern udnyttelse af overskudsvarme fra biomassefyrede kedler i 

erhvervslivet for øjeblikket (juni 2013) er fritaget fra afgiftsbetaling (ligesom at fjernvarmepro-

duktion på biomasse er fritaget for afgiftsbetaling).  

En mere omfattende gennemgang af afgifter og andre rammevilkår er givet i kapitel 3. 

2.3 Varmegenvinding versus udnyttelse af overskudsvarme 

Det er lovgivningsmæssigt centralt at skelne mellem udnyttelse af overskudsvarme og al-

mindelige varmegenvindingsprojekter. 

Nedenstående figur 3 viser således et varmegenvindingsprojekt, hvor varm afkastluft fra en 

tørreproces udnyttes til forvarmning af fødeluft til samme tørreproces 

 

Figur 3. Varmegenvinding i tørreproces. 
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I dette eksempel er udnyttelse af varmen i afkast fra tørreprocessen ikke omfattet af lovgiv-

ningen og derfor fritaget fra betaling af overskudsvarmeafgift, da varmen anvendes til proces 

og der med ikke kategoriseret som overskudsvarme. 

Hvis det ikke havde været muligt at udnytte varme i afkastet til procesformål (forvarmning at 

fødeluften til tørreprocessen), men derimod til rumopvarmning eller til eksport af fjernvarme, 

så vil der skulle lægges overskudsvarmeafgift på den udnyttede varme.    

Hvis varmen i afkastvarmen kan anvendes til både proces- og rumvarmeformål og vælges 

anvendt til sidstnævnte, så vil primærbrændsel til kedelanlæg (der leverer varme til tørrepro-

cessen) blive belagt med fuld energiafgift for den andel af brændslet, der i sidste ende an-

vendes til rumvarmeformål. 

Nedenstående figur 4 viser et eksempel, hvor bortkølet varme i et køletårn (der køler en ind-

dampningsproces) via to tanke og en varmepumpe udnyttes til at forvarme luft til en tørre-

proces. 

Heller ikke i dette tilfælde, hvor der anvendes varmepumper, vil der skulle betales over-

skudsvarmeafgift, da den genvundne varmen bruges til procesformål. 

 
Figur 4. Udnyttelse af overskudsvarme til forvarmning af procesluft til tørreproces vha. varmepumpe. 

Hvis varmen derimod ikke kunne benyttes til proces, men blev brugt til rumvarmeformål, så 

skulle der udover elafgift af forbrug af el til varmepumpen betales overskudsvarmeafgift af 

den del af varen fra varmepumpen der ligger ud over 3 x elforbruget. (se kapitel 3 om afgifts-

forhold for varmepumpeløsninger).Det er måske en udfordring at forklare, at der i visse til-

fælde skal betales en overskudsvarmeafgift, og at der er en afgiftsmæssig forskel på anven-

delsen af overskudsvarmen afhængig af, om overskudsvarmen udnyttes til proces eller rum-

varme.  

For erhvervslivet er udnyttelse af overskudsvarme ofte sidestillet med anvendelse af vedva-

rende energi eller udnyttelse af restvarme i røggas, idet der ikke sker en yderligere belast-
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ning af miljøet og det ikke medfører øget energiforbrug. Heroverfor står, at lovgivningen bl.a. 

skal sikre, at produktionsvirksomhederne er energieffektive og ikke unødigt producerer over-

skudsvarme – eller som der blev sagt ved overskudsvarmeafgiftens indførelse ”undgå af-

giftsbetinget fremstilling af overskudsvarme” (L210, 1995).  Også hensynet til statsfinanserne 

taler for en vis afgiftsbetaling af al rumvarmeforbrug.  

2.4 Tidligere undersøgelser 

Der er tidligere udarbejdet flere potentialevurderinger ift. anvendelse af overskudsvarme i 

erhvervslivet, blandt andet: 

1. Virksomhedsrentabel udnyttelse af overskudsvarme, samt afdækning af evt. potentia-

le, Energistyrelsen, Februar 2009 /1/ 

2. Energibesparelser i erhvervslivet, Dansk Energi Analyse og Viegand & Maagøe, Fe-

bruar 2010 /2/ 

3. Potentiale for udnyttelse af overskudsvarme i erhvervslivet, arbejdsrapport for 

Go’Energi, Juli 2012 /3/ 

Desuden er der i andet halvår 2012 af Energistyrelsen arbejdet med opgørelse af potentia-

lerne for at konvertere erhvervslivets fossile energiforbrug til VE – et potentiale, som er rele-

vant at se på i forbindelse med genvinding af varme og udnyttelse af overskudsvarme, da 

flere virksomheder med anvendelse af træflis som brændsel fremover vil kunne opnå en 

økonomisk fordel ved at sælge afgiftsfritaget kondenseringsvarme fra røggasser til fjernvar-

meformål. Aktuelt (juni 2013) er det ikke afklaret, om en forventet kommende forsyningssik-

kerhedsafgift på biobrændsler vil medføre en afgiftsbelægning af denne udnyttelse af kon-

denseringsvarme.  

Der gives i det følgende en gennemgang af principperne for hver af disse tidligere opgørel-

sesmetoder med det formål at præcisere grundlaget for den kommende potentialevurdering. 

2.4.1 Energistyrelsens kortlægning af overskudsvarme 2009 

Denne tidligere potentialeopgørelse /1/ omfatter mulighederne for: 

 At udnytte overskudsvarme til rumvarmeformål og proces 

 At udnytte overskudsvarme til fjernvarmeformål (fremløb) 

Potentialeopgørelsen er afgrænset ved ikke at medregne følgende muligheder i potentiale-

opgørelsen: 

 Optimering af intern varmegenvinding i processer (ikke overskudsvarme) 

 Anvendelse af overskudsvarme i varmepumper internt til opvarmningsformål 

 Muligheder for at anvende varmepumper til fjernvarmeformål 

Opgørelsen omfatter branchemæssigt” råstofudvinding” og ”fremstillingsindustri”, men ikke 

”Landbrug, gartneri og fiskeri”, ”Bygge og anlægsvirksomhed” samt ”Handel og service”. 
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Potentialeopgørelsen fokuserer dermed på overskudsvarme til fjernvarmeformål i 70-100 

mellemstore og større kvotevirksomheder samt på mulighederne for at udnytte overskuds-

varme fra forsyningsanlæg (køleanlæg og trykluftsanlæg) til rumvarmeformål og opvarmning 

af varmt vand. 

Det samlede virksomhedsrentable potentiale (tilbagebetalingstid kortere end 4 år) blev op-

gjort til 5.000 TJ/år, heraf 3.000 TJ/år til fjernvarmeformål og 2.000 TJ/år til interne rumvar-

meformål m.m.. 

2.4.2 Energistyrelsens kortlægning af energisparepotentialer 2010 

Kortlægningen af energiforbrug og energisparepotentialer i erhvervslivet /2/ omfatter hoved-

sektorerne ”Landbrug, gartneri og fiskeri”, ”fremstillingsindustri”, ”bygge og anlægsvirksom-

hed”, ”Handel” samt ”Privat service” (men ikke raffinaderier og råstofindvinding m.m.). 

Kortlægningen har flere afsnit, der berører mulighederne for at optimere udnyttelse af over-

skudsvarme: 

 Teknologinotater, der for f.eks. ”tørring”, ”inddampning”, kedelanlæg”, ”procesvarme” 

m.m. opgør mulighederne for at udnytte overskudsvarme internt i processerne 

 Procesintegration, der for ”rumvarme” og ”opvarmning af varmt vand” og ”procesinte-

gration på tværs af teknologier” opgør mulighederne for at udnytte overskudsvarme, 

inklusive anvendelse af varmepumper. 

I opgørelsen af sidstnævnte kategori (”procesintegration”) forudsætter kortlægningen, at de 

enkelte teknologier er optimeret mht. intern udnyttelse af overskudsvarme, for eksempel ved 

at optimere intern varmegenvinding i tørreanlæg. 

Potentialer opgøres med 2, 4 og 10 års tilbagebetalingstid til hhv. 3.600, 6.700 og 15.700 

TJ/år, altså betydeligt mere end i den første kortlægning, hvilket dels skyldes, at handels- og 

servicebranchen er inkluderet, dels skyldes, at varmepumper er med i opgørelserne. 

Desuden omfatter opgørelserne i denne rapport også adfærdsmæssige besparelsespotentia-

ler, for eksempel ved jævnlig rensning af varmevekslere (1.500 TJ/år). 

2.4.3 Go’Energis kortlægning af overskudsvarme 2012 

Go’Energis kortlægning af potentialer for udnyttelse af overskudsvarme /3/ omfatter Dan-

marks Statistiks hovedbrancher inden for ”fremstillingsindustri” (slagterier, mejerier, møbelin-

dustri osv.), ”Bygge og anlægsvirksomhed” samt ”Handel og service”.  ”Råstofudvinding” 

samt ”landbrug og gartneri” er ikke omfattet. 

Kortlægningen omfatter desuden afdækning af overskudsvarmemængder for hovedteknolo-

gier: 

 Kedelanlæg 

 Tørring 

 Inddampere 

 Smeltning 

 Køleanlæg 

 M.m.  



Viegand Maagøe  |  Analyse af mulighederne for bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industrien 15 

 

Dette matches branche for branche med muligheder for at afsætte overskudsvarme, for ek-

sempel til teknologier som: 

 Processtrømme 

 Rengøringsvand 

 Ventilation (samt direkte varmegenvinding indsugning/afkast) 

 Brugsvand 

 Tørreluft 

 M.m. 

Både direkte varmegenvinding og varmegenvinding via varmepumper er medregnet – sidst-

nævnte dog kun ved udnyttelse af overskudsvarme fra køleanlæg og inddampere (produkt-

kondensat).  

Det samlede potentiale for udnyttelse af overskudsvarme internt i virksomhederne opgøres til 

19.500 TJ/år såfremt tilbagebetalingstider op til 10 år accepteres.  

Hertil skønnes der at være potentiale for at afsætte yderligere 5.000 TJ/år til fjernvarmefor-

mål. Da der mange steder i landet sker en udbygning af fjernvarmenet (så de kommer ud i 

erhvervsområder og reducerer de nødvendige rørtræk) vurderes der at opstå nye muligheder 

for sådanne løsninger fremover. 

2.4.4 Energistyrelsens kortlægning af VE 2012 

Denne kortlægning /4/ vedrører ikke direkte udnyttelse af overskudsvarme, men er relevant i 

nærværende sammenhæng, da arbejdet vurderer potentialet for at anvende træflis til fyrings-

formål, hvilket har potentialer ift. fjernvarmeformål. 

Restvarmen fra afbrænding af fugtig træflis findes i den fugtige røggas, der ved kondense-

ring kan frigøre store varmemængder, der kan benyttes til fjernvarmeformål. Salg af denne 

varme til fjernvarmeformål er indtil videre fritaget for afgiftsbetaling, hvilket alt andet lige gør 

det muligt at få en højere indtjening for den leverede varme. 

Potentialet for sådanne løsninger er ikke gjort op i og med den endelige lovgivning på områ-

det ikke var kendt efteråret 2012, men det er opgjort, at op mod 100-150 større virksomheder 

må forventes at kunne være interesseret i ordningen og herunder vil vurdere muligheder for 

at afsætte kondenseringsvarme i fjernvarmenettet. 

Mulighederne på dette område vurderes kort i kapitel 6. 

2.4.5 Øvrige undersøgelser 

Der er gennemført en række øvrige undersøgelser af muligheder for at udnytte overskuds-

varme til forskellige formål: 

 Dansk Fjernvarme har i 2012 udarbejdet en undersøgelse af afgifter og økonomi ved 

anvendelse af eldrevne varmepumper til fjernvarmeformål /5/. 

Undersøgelsen konkluderede, at det med afgiftslovgivningen som gældende for 

2012, dvs. før nedsættelse af elafgiften primo 2013, var vanskeligt at opnå en god 

driftsøkonomi for sådanne løsninger. Situationen har dog siden ændret sig markant, 

hvilket er vurderet i de gennemførte case studier i kapitel 5. 
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 Energistyrelsen har i 2008 gennemført en analyse af mulighederne for at genvinde 

overskudsvarme i gartnerier /6/. 

Undersøgelsen konkluderer, at der er et vist teknisk potentiale for at sæsonlagre 

overskudsvarme, men at tilbagebetalingstiden for sådanne løsninger er meget lang. 

Ingen af disse arbejder har dog omfattet egentlige potentialevurderinger. 
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3 Rammevilkår for udnyttelse af overskudsvarme 
De rammevilkår, der per 1. maj 2013 er gældende i forhold til erhvervslivets udnyttelse af 

overskudsvarme omfatter overordnet set: 

 Afgifter 

 Kvotelovgivning 

 Varmeforsyningslov 

 Tilskudsmuligheder 

Der gives i dette kapitel en gennemgang af rammevilkårerne på hvert af disse områder, idet 

der henvises til bilag B og C for en fyldestgørende gennemgang af detaljer om for eksempel 

punktafgifter m.m.  

3.1 Afgifter 

Afgiftsmæssigt kan rammevilkårerne ift. udnyttelse af overskudsvarme opdeles i de vilkår, 

som direkte angår udnyttelsen af overskudsvarme (det vil sige ”overskudsvarmeafgiften” og 

den nye ”forsyningssikkerhedsafgift”), og de afgifter som mere generelt og indirekte har en 

betydning i kraft af, at energiomkostninger øges (så rentabilitet af overskudsvarmeprojekter 

såvel som andre energispareprojekter forbedres). 

I dette kapitel beskrives de for overskudsvarmeområdet specifikke rammevilkår, idet der 

skelnes mellem en række forskellige situationer: 

 Intern udnyttelse af overskudsvarme 

 Ekstern udnyttelse af overskudsvarme 

 Intern udnyttelse af overskudsvarme via eldrevne varmepumper 

 Ekstern udnyttelse af overskudsvarme via eldrevne varmepumper 

 Udnyttelse af overskudsvarme via absorptionsvarmepumper 

 Udnyttelse af overskudsvarme fra industrielle kraftvarmeanlæg 

 

De generelle afgiftsmæssige rammevilkår (punktafgifter m.m.) gennemgås i bilag B og C. 

3.1.1 Overskudsvarmeafgift3,4 

Overskudsvarmeafgift pålægges en varmemængde, der genbruges til rumvarme eller fjern-

varme efter første at være brugt i en proces.  

En nærmere definition af begrebet ”overskudsvarme” henvises til kapitel 2.1 på side 7.  

Overskudsvarmeafgiften er tænkt at modsvare den manglende afgift, som ellers skulle være 

betalt for rumvarmen som illustreret i figur 5 nedenfor. 

  

                                                
3
SKAT Juridiske vejledning 2013-1, E.A.4.6.10 Overskudsvarme  

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062223&chk=206519#2062207  
4
 LOV nr. 70 af 30/01/2013, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145236  

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062223&chk=206519#2062207
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145236
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  Proces Mineralogiske proces-
ser og raffinaderier  

Rumvarme 

  kr./GJ kr./GJ kr./GJ 

1) Energiafgift  9 0 70,6 

2) Overskudsvarmeafgift  61,6 70,6 0 

  
   

1+2) Samlet energiafgiftsbetaling ved 
produktion af rumvarme 

70,6 70,6 70,6 

Figur 5. Illustration af afgifter ved intern udnyttelse af overskudsvarme fra proces til rumvarme 

Som nævnt i figur 5 er princippet bag beregningen af overskudsvarmeafgiften, at denne be-

regnes som forskellen i energiafgift på rumvarme og proces. 

Ved produktion af rumvarme bliver brændslet belastet af en energiafgift på 70,6 kr./GJ, hvis 

der anvendes fossilt brændsel.. 

Brændsler anvendt til proces belægges typisk med 12,7% af energiafgiften svarende til 9 

kr./GJ. 

Ved udnyttelse af overskudsvarme i den typiske situation, skal der således betales en over-

skudsvarmeafgift på 61,6 kr./GJ, der udgør forskellen mellem energiafgiften til rumvarme på 

70,6 kr./GJ og den afgift på 9 kr./GJ, som er betalt i energiafgift på brændslet til proces. 

Mineralogiske og metallurgiske processer, elektrolyse, kemisk reduktion og raffinaderier be-

taler 0 kr./GJ i energiafgift. Hvis overskudsvarmen kommer fra disse processer skal der der-

for betales en overskudsvarmeafgift på 70,6 kr./GJ    

3.1.1.1 Samlet betaling for energi inkl. miljøafgifter og skorstenstab 

Udover energiafgift skal der også betales CO2-afgift, NOx-afgift og svovl-afgift m.v. af de 

brændsler, der anvendes til rumvarmeproduktionen. Skorstenstab og den samlede afgiftsbe-

taling for produceret rumvarme ligger dermed typisk på ca. 90 kr./GJ (se tabel 2). 

Der skal ikke betales CO2-, NOx- og svovlafgift ved anvendelse af overskudsvarme, da disse 

afgifter allerede er betalt ved forbrænding af brændslet, og da udnyttelse af overskudsvarme 

ikke genererer mere CO2/NOx/svovl.  Udnyttelse af overskudsvarme har desuden den basa-

le fordel, at selve udgiften til køb af brændsel spares. For uddybende beskrivelse af punktaf-

gifter og CO2-kvoter henvises til bilag B. 

Proces 
Procesafgift Rumvarmeafgift 

Rumvarme 
+ køb af brændsel + køb af brændsel 

+ køb af brændsel 

Procesafgift 

Overskudsvarmeafgift =           

forskel i energiafgift på rumvarme 

og proces 
Proces Rumvarme 
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Regnestykket for produktion af rumvarme på forskellige brændsler ser således typisk ud som 

i nedenstående tabel 2. 

Eksempler på  
punktafgifter fra 1. februar 2013 

Rumvarme fra kedel 

Fossile Brændsler 

Kul Naturgas Gasolie 

[kr./GJ] [kr./GJ] [kr./GJ] 

CO2 afgift  15,6 9,3 12,1 

SO2 3,2 0,0 0,0 

NOx 2,5 1,0 1,3 

Energiafgift (inkl. Forsyningssikkerhedsafgift) 70,6 70,6 70,6 

Total afgift på brændsel 91,9 80,9 84,0 

Kedel virkningsgrad  85% 95% 90% 

1) Total afgift på varme fra kedel 108,1 85,2 93,3 

  
   

Pris eksempel på brændsler  30,0 70,0 100,0 

Kedel virkningsgrad  85% 95% 90% 

2) Samlet pris for brændsel uden afgift  35,3 73,7 111,1 

  
   

1+2) Total pris for varme fra kedel inkl. afgift 143,4 158,9 204,4 

  
   

3) Overskudsvarmeafgift
5
 

    (internt udnyttet i virksomhed) 
-61,6 -61,6 

-61,6 

  
   

1+2+3) Besparelse ved brug af 
overskudsvarme 

81,8 97,3 142,8 

Tabel 2. Typisk prisforskel på varme produceret på kedler hhv. overskudsvarme  

Det ses, at rumvarmeomkostningen varierer betydeligt med brændslet – men også at afgif-

terne samlet set udgør en stor det af rumvarmeomkostningen. 

Samlet set er overskudsvarmeafgiften dog i alle tilfælde noget mindre end energiafgiften, 

hvilket – jf. eksemplet i figur 2 – rent faktisk betyder, at samspillet mellem overskudsvarme-

afgift og energiafgift er til fordel for projektøkonomien ved intern udnyttelse af overskudsvar-

me. 

Rumvarme produceret på el betaler en elafgift svarende til 40,6 øre/kWh eller 113,1 kr./GJ. 

Udover at elektricitet kan bruges direkte til rumopvarmning, kan elektricitet bruges i varme-

pumpeanlæg, der udnytter lavtemperatur overskudsvarme. Den reducerede elafgift giver et 

øget incitament til ved hjælp af en varmepumpe at højne temperaturen af lavtemperatur 

overskudsvarme og hermed udnytte overskudsvarme, der ellers ville gå tabt. 

                                                
5
 forudsat der er betalt 9 kr./GJ i energiafgift til forudgående procesformål. 



20 Viegand Maagøe  |  Analyse af mulighederne for bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industrien 

3.1.1.2 Forsyningssikkerhedsafgiften6 

Forsyningssikkerhedsafgiften blev aftalt i den energipolitiske aftale af 22. marts 2013, og 

første del er indført for fossile brændsler ved lov nr. 70 af 30/01/2013. Anden del, der nedsat-

te afgifterne på fossile brændsler og el til proces, er vedtaget sammen med Vækstplan DK, 

mens tredje del, der yderligere forhøjer afgifterne på fossile brændsler til rumvarme og indfø-

rer afgift på VE-brændsler til rumvarme mv., er sendt i høring den 9. august 2013. 

I praksis blev forsyningssikkerhedsafgiften integreret i energiafgiften, hvorved der skete en 

stigning på ca. 10,1 kr./GJ i energiafgiften for fossile brændsler benyttet til rumvarme (se 

tabel 3). For naturgas betød det en stigning på ca. 40 øre/Nm3. 

Forsyningssikkerhedsafgiften kan således ikke genfindes som en selvstændig ny afgift i af-

giftslovgivningen7, men opkræves som del af energiafgiften.  

De kommende år vil energiafgiften og overskudsvarmeafgiften udvikle sig som anført i tabel 

3 nedenfor. 

  1 - 31. 

jan. 

2013 

1. feb. - 

31. dec. 

2013 

1. jan. - 

31. dec. 

2014 

1. jan. - 

31. dec. 

2015 

Overskudsvarmeafgift fra procesformål med almin-

delig procesgodtgørelse: 

     

 Generel sats: kr./GJ 51,5 61,6 62,7 63,8 

 Sats eget kraft-varme-værk: kr./GJ 42,9 51,3 52,3 53,2 

Overskudsvarmesafgift fra landbrug, gartneri mv., 

mineralogiske processer mv. samt fra raffinaderier: 

     

General sats kr./GJ 60,5 70,6 71,8 73,1 

Sats eget kraft-varme-værk: kr.GJ 50,4 58,8 59,8 60,9 

Tabel 3. Stigning i energiafgift 2013-2015 som følge af ”forsyningssikkerhedsafgiftens” første trin. 

Som konsekvens af lovgivningen er der desuden sket en ændring overskudsvarmeafgiften 

ved videre salg f.eks. til et fjernvarmenet fra 32,5 % af vederlaget til 38 % af vederlaget (se 

afsnit 3.1.3 nedenfor).  

”Forsyningssikkerhedsafgiften” kan fremstå som en forringelse af økonomien ved udnyttelse 

af overskudsvarme til fjernvarme formål, men da energiafgiften på alternative fossil fjernvar-

meproduktion samtidigt øges mere end stigningen i overskudsvarmeafgiften er lovgivningen 

netto til økonomisk fordel for udnyttelse af overskudsvarme – både internt og eksternt. Der 

gives et eksempel på dette i afsnit 5.4. 

Det skal bemærkes, at ”forsyningssikkerhedsafgiften” forventes at ville medføre en gradvis 

indfasning af afgifter ved udnyttelse af biobrændsler til rumvarmeformål – udnyttelse af bio-

brændsler til rumvarmeformål har traditionelt ikke været omfattet af energiafgiften. 

En mere fyldestgørende beskrivelse af forsyningssikkerhedsafgiften på forskellige brændsler 

er givet i bilag B. 

                                                
6
 Energiaftale 2012: http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2012/Energiaftale/Aftale%2022-03-

2012%20FINAL.doc.pdf   
7
 Afgiftssatser inkl. Forsyningsikkerhedsafgiften: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2091005&vId=0 

http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2012/Energiaftale/Aftale%2022-03-2012%20FINAL.doc.pdf
http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2012/Energiaftale/Aftale%2022-03-2012%20FINAL.doc.pdf
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2091005&vId=0
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3.1.2 Intern udnyttelse af overskudsvarme 

Intern udnyttelse af overskudsvarme i erhvervslivet dækker over anvendelse af overskuds-

varme til egne opvarmningsformål, det vil sige til proces- eller rumvarmeformål på egen virk-

somhed på egen matrikel, samt varmt vand til rengøringsformål.  

De mulige interne anvendelser af overskudsvarme er listet i tabel 4 nedenfor med angivelse 

af, hvornår overskudsvarmeafgiften er i spil (se i øvrigt figur 1 side 7). 

Overskudsvarme-
kilde 

Overskudsvarme-
modtager 

Anvendelsesformål Overskuds-
varmeafgift 

Proces 
(fossilt, el) 

Internt til  
rumvarme 

Luftbåren procesvarme udnyttet som op-
varmning i samme rum eller i andre rum 
uden brug af ventilator 

Nej 

Proces 
(fossilt, el) 

Internt til 
rumvarme 

Luftbåren procesvarme udnyttet som op-
varmning i andre rum med brug af ventila-
tor m.m. 

Ja 

Proces 
(fossilt, el) 

Internt til  
rumvarme 

Vandbåren procesvarme udnyttet som 
rumvarme 

Ja 

Proces 
(fossilt, el) 

Internt til proces Vandbåren procesvarme udnyttet til anden 
proces 

Nej 

Proces (VE) 
 

Alle typer  Alle typer overskudsvarme formål Nej 

Rumvarme 
 

Alle typer  Alle typer overskudsvarme formål Nej 

Kedel (fossilt) 
NB. Ikke overskuds-
varme i hht. afgifts-
lovgivning) 

Internt til rumvarme Restvarme i røggas fra kedel kondenseres 
og afsættes til rumvarme.  

Nej 
(men fuld  

energiafgift på andel 
af brændsel) 

Tabel 4. Anvendelsesformål ved intern udnyttelse af overskudsvarme. 

I forhold til disse anvendelsesformål er følgende rammevilkår gældende: 

Rammevilkår Beskrivelse Satser fra 1. fe-
bruar 2013 

Overskudsvarmeafgift Pålægges den overskudsvarme som kommer fra en pro-
ces og udnyttes i et rumvarmesystem. 
 
Afgift betales kun i perioden oktober til marts. 

Afgift på mellem 
51,3 og 70,6 kr./GJ 

Tilskud til registreringsrettighed 
for energibesparelser 

Hvis energibesparelsen opfylder kriterierne i energispare-
aftalen fra 13. november 2012 kan energiselskaberne 
give tilskud som et engangsbeløb. 

Markedspris på 
typisk 25-35 
øre/kWh 

Punktafgifter på energi foruden 
overskudsvarme 

Pålægges kun ved anvendelse af brændsler og elektrici-
tet og ikke på overskudsvarme.   
 
Pålægges brændsel ved udnyttelse af restvarme i røggas, 
da der ikke er tale om overskudsvarme i afgiftsafgifts-
mæssig forstand.  
 
Der pålægges elafgift (rumvarme) for elforbrug anvendt i 
ventilatorer til udnyttelse af luftbåren procesvarme og som 
udnyttes til rumopvarmning. 

Se bilag B 
 

Tabel 5. Rammevilkår for intern udnyttelse af overskudsvarme. 
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Det skal bemærkes, at hvis overskudsvarmen er luftbåren, og der benyttes ventilatorer til 

transport af overskudsvarmen, så skal overskudsvarmeafgiften være baseret på 2 x ventila-

torens elforbrug (fordi det ikke er muligt løbende at måle energiindholdet i luft). 

Hvis overskudsvarmen er vandbåren, er der krav om, at mængden skal måles, og over-

skudsvarmeafgiften på typisk 61,6 kr./GJ (2013) benyttes. 

For langt de fleste virksomheder vil den manglende betaling af overskudsvarmeafgift i som-

merhalvåret være til stor økonomisk fordel, da for eksempel forbrug af varmt vand til rengø-

ringsformål er jævnt fordelt over året. 

3.1.3 Ekstern udnyttelse af overskudsvarme 

Ekstern udnyttelse af overskudsvarme dækker over anvendelse af overskudsvarme til fjern-

varmeformål eller til opvarmningsformål i andre virksomheder, se tabel 6 nedenfor. 

Overskudsvarme-
kilde 

Overskudsvarme-
modtager 

Anvendelsesformål Overskuds-
varmeafgift 

Proces (fossilt, el) Ekstern afsætning Procesvarme udnyttet til fjernvarme-
net/rumvarme i anden virksomhed 

Ja 

Proces (VE) Ekstern afsætning 
 

Alle typer overskudsvarme formål Nej 

Kedel (fossilt) (NB. 
Ikke overskudsvar-
me i hht. afgiftslov-
givning) 

Ekstern afsætning Restvarme i røggas fra kedel kondense-
res og afsættes til fjernvarmenet/anden 
virksomhed  

Nej 
(men fuld energiafgift 
på andel af brændsel) 

Tabel 6. Anvendelsesformål ved ekstern udnyttelse af overskudsvarme 

I forhold til disse anvendelsesformål er følgende rammevilkårene gældende. 

Rammevilkår Beskrivelse Satser fra 1. februar 2013 
 

Overskudsvarmeafgift Pålægges den energi, som afsættes uden for 
virksomhedens matrikel, og afregnes efter veder-
laget ved salg af varme. Afgift betales hele året. 

Standardsats på 38 % af ve-
derlaget. Dog max. overskuds-
varmeafgift på 51,3-70,6 kr./GJ 

Tilskud til registreringsret-
tighed for energibesparel-
ser 

Hvis energibesparelsen opfylder kriterierne i ener-
gispareaftalen fra 13. november 2012 kan energi-
selskaberne give tilskud som et engangsbeløb. 

Markedspris på typisk 25-35 
øre/kWh 

Punktafgifter på brændsler   Relevant for udnyttelse af restvarme i røggasser 
fra varmforsyningskedler.  Dette skyldes, at der 
ikke er tale om overskudsvarme i afgiftsmæssig 
forstand men traditionel varmeproduktion med 
tilhørende punktafgift.   

 Se bilag B 
 

Tabel 7. Rammevilkår for ekstern udnyttelse af overskudsvarme.  

Der skal knyttes en række kommentarer til de enkelte rammevilkår ift. ekstern udnyttelse af 

overskudsvarme: 

 Ved salg af overskudsvarme må der i prisen kun indregnes nødvendige omkostninger 

inklusiv et evt. overskud, som er underlagt Energitilsynets rimelighedsvurdering. Des-

uden vil det i praksis ikke være muligt at levere varme til en pris, der overstiger fjern-

varmenettets egen substitutionspris (regler for industriel overskudsvarme i varmefor-
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syningsloven8). 

 

Ved salg af overskudsvarme til eksterne kunder (typisk fjernvarmenet) udgør over-

skudsvarmeafgiften 38% af vederlaget som modtages ved salg dog maksimalt 70,6 

kr./GJ for mineralogiske og metallurgiske processer, kemisk reduktion, elektrolyse 

samt raffinaderier og 61,6 kr./GJ for øvrige processer. Der er ingen forskel på, om 

overskudsvarmen kommer fra varme produceret på kraftvarmeanlæg eller fra kedel-

anlæg.  Hvis varme sælges til f.eks. 50 kr./GJ er overskudsvarmeafgiften 19 kr./GJ 

varme (38% af 50 kr./GJ).  

 

Det skal her bemærkes, at der i § 20 b. i varmeforsyningsloven (LBK nr. 1184 af 

14/12/2011) står skrevet, at der kan indkalkuleres et overskud for VE-varme og over-

skudsvarme, der sælges til fjernvarmenettet, hvilket ikke er tilfældet for anden salg af 

varme til fjernvarmenet. Det gælder dog, at der også ved salg af varme til fjernvarme-

net kan indregnes en rimelig forrentning af den kapital ejeren har indskudt i værket.  

Afgiften ved ekstern afsætning af overskudsvarme skal betales hele året. 

 

 Der opkræves endnu ikke overskudsvarmeafgift, hvis der udnyttes overskudsvarme 

fra biomasseanlæg eller vedvarende energikilder, da biomasse og vedvarende energi 

p.t. ikke er belagt med energiafgifter9. Det vil derfor afgiftsmæssigt være en stor fordel 

for industrivirksomheder at eksportere overskudsvarme, der er produceret på basis af 

vedvarende energi til et nærtliggende fjernvarmenet.  Det samme gælder i øvrigt for 

al anden varme fremstillet ved VE-brændsel som industrivirksomheder og alle andre 

virksomheder producerer og leverer til fjernvarmenet.   

 

 Kvoteomfattede virksomheder modtager CO2-gratis kvoter for den overskudsvarme 

de leverer til fjernvarmenettet. Disse kvoter tildeles på baggrund af varmebenchmar-

ket, som er sat til 62,3 CO2-kvoter per TJ varme. 

 

Ved anvendelse af overskudsvarme i en nabovirksomhed vil afgiftsreglerne som beskrevet 

ovenfor også være gældende. Der skal altså betales overskudsvarmeafgift, hvis overskuds-

varme fra proces anvendes til rumvarmeformål – og ikke hvis overskudsvarmen anvendes til 

procesformål i nabovirksomheden. 

3.1.4 Intern anvendelse af overskudsvarme via eldreven varmepumpe 

Ved brug af en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme bruges varmepumpen til at 

løfte temperaturen på overskudsvarmen til et brugbart niveau. Den mest anvendte teknologi 

er kompressorvarmepumpe med el som drivmiddel, om end der findes andre typer som 

f.eks. gasdrevne varmepumper og absorptionsvarmepumper. Absorptionsvarmepumper be-

handles særskilt i afsnit 3.1.6 nedenfor. 

De mulige interne anvendelser af varmepumper er listet i tabel 8 nedenfor med angivelse af, 

hvornår overskudsvarmeafgiften er i spil. 

 

                                                
8
 LBK nr 1184 af 14/12/2011 Gældende (Varmeforsyningsloven), 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139597 
9
 der findes imidlertid miljøafgifter på biomasse, f.eks. NOx- og nogle gange også svovlafgift (visse typer træpiller) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139597
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Overskudsvarme-
kilde 

Overskudsvarme-
modtager 

Anvendelsesformål Overskuds-
varmeafgift 

Rumvarme  Internt til  
rumvarme  

Varmepumpe på ventilationsluft udsugning 
og til opvarmning af indsugningsluft  

Nej 

Proces (fossilt, el) Internt til  
rumvarme 

Procesvarme udnyttet som rumvarme via 
en varmepumpe til temperaturløft 

Ja 
(kun for varme der 

leveres med en 
COP>3) 

Proces (VE) Internt til  
rumvarme 

Procesvarme udnyttet som rumvarme via 
en varmepumpe til temperaturløft 

Nej 

Proces Internt til proces Procesvarme udnyttet til anden proces via 
en varmepumpe til temperaturløft 

Nej 

Kedel (fossilt) 
(Ikke overskudsvar-
me i hht. afgiftslov-
givning) 

Intern rumvarme Restvarme i røggas fra kedel kondenseres 
og afsættes til rumvarme   

Nej 
(men fuld energi-
afgift på andel af 

brændsel) 

Kedel (fossilt) 
NB. Ikke overskuds-
varme i hht. afgifts-
lovgivning) 

Intern proces Restvarme i røggas fra kedel kondenseres 
og afsættes til procesformål 

Nej 

Tabel 8. Anvendelsesformål ved intern anvendelse af varmepumper. 

Ved intern udnyttelse af overskudsvarme via varmepumper vil følgende rammevilkår gælde: 

Rammevilkår Beskrivelse Satser fra 1. fe-
bruar 2013 

Overskudsvarmeafgift Pålægges den energi, som udnyttes i et ”rumvarme”-
system. Gælder kun for den del af overskudsvarmen, der 
udnyttes i varmepumpe for COP > 3.  
 
Kun afgift i vinterhalvår (okt.-mar.). 
 

Afgift på mellem 
51,3 og 70,6 kr./GJ 

Tilskud til registreringsrettighed 
for energibesparelser 

Hvis energibesparelsen opfylder kriterierne i energispare-
aftalen fra 13. november 2012 giver energiselskaberne 
tilskud som et engangsbeløb. 

Markedspris på 
typisk 25-35 
øre/kWh 

Punktafgifter på energi  Punktafgifter pålægges forbrug af elektricitet i varmepum-
pen. 
Der pålægges elvarmeafgift for elforbrug anvendt i eldrev-
ne varmepumper hele året hvis varmen bruges til ”rum-
varme”. 
Der pålægges desuden ekstra punktafgift på brændsel, 
hvis restvarme i røggas udnyttes til rumvarmeformål.. 

Se bilag B 
 

Tabel 9. Rammevilkår ved intern udnyttelse af varmepumper 

Overskudsvarmeafgiften skal også betales efter sammen regler ved fremstilling af varmt 

brugsvand – men kun i vinterhalvåret. 

3.1.5 Ekstern anvendelse af overskudsvarme via eldreven varmepumpe 

De mulige eksterne anvendelser af varmepumper er listet i tabel 10 nedenfor med angivelse 

af hvornår overskudsvarmeafgiften er i spil. 
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Overskudsvarme-
kilde 

Overskudsvarme-
modtager 

Anvendelsesformål Overskudsvar-
meafgift 

Rumvarme  Ekstern afsætning Rumvarme udnyttet til fjernvarme-
net/rumvarme i anden virksomhed via en 
varmepumpe til temperaturløft 

Nej 

Proces (fossilt) Ekstern afsætning Procesvarme udnyttet til fjernvarme-
net/rumvarme i anden virksomhed via en 
varmepumpe til temperaturløft 

Ja 
(kun for varme der 

leveres med en 
COP>3) 

Proces (VE) Ekstern afsætning Procesvarme udnyttet til fjernvarme-
net/rumvarme i anden virksomhed via en 
varmepumpe til temperaturløft 

Nej 

Kedel (fossilt) 
NB. Ikke overskuds-
varme i hht. afgifts-
lovgivning) 

Ekstern afsætning Restvarme i røggas fra kedel kondenseres 
udnyttet til fjernvarmenet/rumvarme i anden 
virksomhed via en varmepumpe til tempera-
turløft 

Nej  
(men fuld energiaf-

gift på andel af 
brændsel)  

Tabel 10. Anvendelsesformål ved ekstern anvendelse af varmepumper. 

Ved ekstern udnyttelse af overskudsvarme med varmepumper gælder følgende rammevilkår: 

Rammevilkår Beskrivelse Satser fra 1. februar 2013 

Overskudsvarmeafgift Pålægges den energi, som afsættes uden for 
virksomhedens matrikel, og afregnes efter 
vederlaget ved salg af varme.  
 
Gælder kun for den del af overskudsvarmen, 
der udnyttes i varmepumpe for COP > 3. 
 
Afgift betales hele året. 
 

Standardsats på 38 % af vederla-
get. Dog max. overskudsvarmeafgift 
på 51,3-70,6 kr./GJ 

Tilskud til registreringsret-
tighed for energibesparelser 

Hvis energibesparelsen opfylder kriterierne i 
energispareaftalen fra 13. november 2012 
giver energiselskaberne tilskud som et en-
gangsbeløb. 

Markedspris på typisk 25-35 
øre/kWh 

Punktafgifter på energi  Punktafgifter pålægges forbrug af elektricitet i 
varmepumpen. 
Der pålægges elvarmeafgift for elforbrug 
anvendt i eldrevne varmepumper hele året 
hvis varmen bruges til ”rumvarme”. 
Der pålægges desuden ekstra punktafgift på 
brændsel, hvis restvarme i røggas udnyttes til 
rumvarmeformål. 

Se bilag B 
  

Tabel 11. Rammevilkår ved ekstern udnyttelse af overskudsvarme i varmepumpe. 

Der skal knyttes følgende kommentarer til rammevilkårene ved anvendelse af varmepumpe. 

 Hvis der benyttes en varmepumpe til udnyttelse af overskudsvarme, skal der betales 

overskudsvarmeafgift for den del af overskudsvarmen, der udnyttes i varmepumpen 

for COP > 3.  

 

 Hvis der altså leveres 4 MW fjernvarme og der er brugt 1 MW el – så skal der 

kun betales overskudsvarme afgift af 1 MW leveret varme (4 MW-3*1 MW = 1 

MW). Dette gælder, uanset om varmen bruges internt eller eksternt.  

 

 Med energispareaftalen fra 13. november 2012 er reglerne for at give tilskud til var-

mepumper præciseret. F.eks. giver installering af varmepumper som fortrænger et ik-
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ke-kvotebelagt olie- eller gasforbrug en prioriteringsfaktor på 1,5, hvilket betyder, at 

den realiserede energibesparelse kan multipliceres med 1,5, som den besparelse til-

skuddet skal beregnes ud fra. 

 

 Hvis elektricitet benyttes i varmepumper, er det muligt at få godtgjort 41,4 øre/kWh af 

elafgiften i 2013 (reduktion på 64%).  Denne reduktion i elafgiften til el i varmepumper 

betyder, at potentialet for at udnytte lavtemperatur overskudsvarme ved at hæve 

temperaturen ved hjælp af en varmepumpe er blevet øget væsentligt 

 

Sidstnævnte to forhold har særdeles stor betydning for rentabiliteten af varmepumpeanlæg til 

fjernvarmeformål. Dette er illustreret i eksemplerne vist i kapitel 5. 

3.1.6 Udnyttelse af overskudsvarme via absorptionsvarmepumper  

Teknisk set drives absorptionsvarmepumpen (AVP) i modsætning til en eldreven kompres-

sorvarmepumpe af en højtemperatur varmekilde i stedet for el. 

Der er således tre i stedet for to temperaturniveauer i en absorptionsvarmepumpe: 

A. Drivvarmen/-energien (ind i varmepumpe)  

B. Varmen der fjernes /overskudsvarme (ind i varmepumpe) 

C. Resulterende varmeproduktion (ud af varmepumpe) 

 

Figur 6. Absorptionsvarmepumpe til køling af datacenter med samtidig fjernvarmeproduktion 

Den højtemperatur varme, der benyttes til at drive processen i en AVP, kaldes her drivener-

gien og kan typisk være: 

 Varme røggasser (ca. 400˚C ) 

 Hedtvand (min. 140˚C ) 

 Damp 

 

Drivenergien kan således både være overskudsvarme eller varme produceret på kedler med 

det formål at drive varmepumpen.  

Varme der fjernes (det lave temperaturniveau) kan enten være et proceskølebehov, eller det 

kan være spildvarme fra eksempelvis køletårne.   

Typiske eksempler hvor absorptionsvarmepumper kunne anvendes:  

A 

C 

B 
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 Behov for varme ved 70˚C produceres ved at udnytte kondenseringsvarme fra fyring 

med træflis, der hæves vha. primær varme fra dampkredsen.  Alle varmekilder produ-

ceret på biomasse. 

 Udnyttelse af restvarme fra røggas (>200 ˚C) til at hæve overskudsvarme fra køletår-

ne 

 Brug af primær damp til at køle proces (ned til ca. 30˚C) og bruge mellemvarmen til 

varmtvand/fjernvarme 

Afgiftsmæssigt er der forskel på, om man hæver lavtemperaturvarme med en absorptions- 

eller en el-dreven varmepumpe.  I afgiftsafgiftsøjemed giver en absorptionsvarmepumpen 

(AVP) ikke nogen speciel fordel som eksempelvis fritagelse for overskudsvarmeafgift på den 

lavtemperaturvarme, der ligger under en COP på 3, som er tilfældet med eldrevne kompres-

sionsvarmepumper.  

Der vil derfor som udgangspunkt skulle betales overskudsvarmeafgift af den nyttiggjorte 

varme på lavtemperaturniveau, med mindre at varmepumpen drives for at køle en proces, og 

den nyttiggjorte varme derfor er overskudsvarme i traditionel forstand.  SKAT vil dog gå ind 

og vurdere på det konkrete tilfælde, om der er tale om en decideret varmeproduktion, eller 

om der er tale om en køleproces.  

Dette skyldes, at der kan opnås store afgiftsmæssige fordele ved at anvende overskudsvar-

men fra en AVP, hvis varmen er kategoriseret som overskudsvarme fra et procesanlæg i 

stedet for varme produceret fra et varmeproducerende anlæg og efterfølgende benyttes til 

fjernvarme. SKAT ser helst, at processen deles op i en proces, hvor der køles, og en hvor 

varmen udnyttes til fjernvarme – altså et to trins anlæg med en mellem temperatur, der ligger 

inden for rimelighedens grænser (typisk under 50oC).   

 

 

 

 

 

Figur 7. Eksempel på absorptionsvarmepumpe der kategoriseres som proces (proces afgift) 

 

 

 

 

 

Figur 8. Eksempel på absorptionsvarmepumpe der kategoriseres som varmeproducerende anlæg 

(fuld afgift)  
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Hvor vidt der skal betales afgift af den drivende varme afhænger dermed af, hvorfor der kø-

les (lav temperatur niveau), men også af hvor varmekilden kommer fra.  

Der kan opstille følgende eksempler, som dog ikke dækker alle muligheder:  

Drivvarme  
(høj temperatur) 

Køledel  
(lav temperatur) 

Overskudsvarme 
(mellemtemperatur) 

Principcase Overskuds-
varmeafgift 

Overskudsvarme 
(fossilt)  

Overskudsvarme 
(proces) 

Internt til rumvarme Proceskøling resulterer i 
overskudsvarm der bruges til 
rum opvarmning  

Ja  
(på både driv-
varme og køle-

del) 

Overskudsvarme 
(VE)  

Overskudsvarme 
(proces) 

Internt til rumvarme Der udnyttes køletårnsvarme 
ved at bruge overskudsvarme 
baseret på træflis  

Ja  
(på køledel) 

Kedel varme  
(fossilt) 

Intern proces Internt til proces Der bruges primær damp til 
at køle proces og producere 
varmt vand til kogeproces   

Nej 

Kedel varme  
(fossilt) 
(fuld afgift) 

Intern proces Ekstern til fjernvarme  Køling af proces vha. AVP 
drevet på primær varme – 
overskudsvarme sendes til 
fjernvarme net  

Ja  
(på køledel) 

Kedel varme  
(VE) 

Overskudsvarme  
(VE) 

Ekstern til fjernvarme Udnyttelse af kondensat 
varme ved brug af damp.  
Den producerede varme 
sendes  til fjernvarmenet 

Nej 

Tabel 12. Eksempler på scenarier hvor absorptionsvarmepumper benyttes til varmeproduktion. 

Figur 9 illustrerer de generelle temperatur- og afgiftsforhold i en AVP som angivet i tabel 12 

ovenfor.  Figuren beskriver ikke afgifter, der lægges på varmeproduktion fra kedler.  I sådan-

ne tilfælde vil der blive lagt afgift på brændslet i henhold til almindelige regler for anvendelse 

af brændsler (hvilket vil sige i henhold til, om varmen benyttes til rumvarme eller proces).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Princip for betaling af afgifter ved brug af absorptionsvarmepumpe  

Afgiftsstrukturen for brug af absorptionsvarmepumper er dermed ganske simpel da der beta-

les afgifter i henhold til, hvad varmen bruges til (ingen særregel som for kompressionsvar-

mepumper). Der er derfor heller ikke beskrevet regler for brug af AVP i SKATs vejledning 

eller ministeriets bekendtgørelser. 

Det skal nævnes, at Varmeforsyningsloven vil kunne stoppe anvendelsen af absorptions-

varmepumper til brug for produktion af fjernvarme, som angivet i figur 8, da der her er restrik-

tioner for brug af biomassevarme til produktion af fjernvarme i naturgasområder.  
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Ved udnyttelse af overskudsvarme med absorptionsvarmepumper gælder følgende ramme-

vilkår: 

Rammevilkår Beskrivelse Satser fra 1. februar 2013 

Overskudsvarmeafgift (eks-
ternt)  

Pålægges den overskudsvarme der udnyttes og 
afsættes uden for virksomhedens matrikel, og af-
regnes efter vederlaget ved salg af varme.  
 
Der pålægges også overskudsvarme afgift på 
højtemperatur varmen, hvis der er taler om udnyt-
telse af overskudsvarme. 
 
Afgift betales hele året 

Standardsats på 38 % af ve-
derlaget. Dog max. over-
skudsvarmeafgift på 51,3-70,6 
kr./GJ 

Overskudsvarmeafgift (in-
ternt)  

Pålægges den overskudsvarme der udnyttes og 
afsættes internt til rumopvarmning.   
 
Der pålægges også overskudsvarme afgift på 
højtemperatur varmen, hvis der er taler om udnyt-
telse af overskudsvarme.  
 
Afgift betales kun i vinterhalvåret  

Overskudsvarmeafgift på 
51,3-70,6 kr./GJ 

Tilskud til registreringsret-
tighed for energibesparelser 

Hvis energibesparelsen opfylder kriterierne i ener-
gispareaftalen fra 13. november 2012 giver energi-
selskaberne tilskud som et engangsbeløb. 

Markedspris på typisk 25-35 
øre/kWh 

Punktafgifter på energi 
foruden overskudsvarmeaf-
giften 

Der pålægges fuld punktafgift på brændsel der 
benyttes til drivvarme, hvis overskudsvarmen benyt-
tes til rumvarme formål eller sælges til ekstern 
varmekunde (fjernvarme). Dette gælder dog kun 
hvis lav temperatur varmen ikke godkendes som 
køling af proces (B i figur 6).  
Ved køling af proces vil der bliver lagt overskuds-
varme afgift på udnyttet spildvarme efter almindeli-
ge betingelser.  

Se bilag B  

Tabel 13. Rammevilkår ved ekstern udnyttelse af overskudsvarme i absorptionsvarmepumpe. 

3.1.7 Udnyttelse af overskudsvarme fra industrielle kraftvarmeanlæg 

Overskudsvarme, der kommer fra processer, der er forsynet med varme fra et kraftvarme-

værk, er belagt med mindre i afgift, end overskudsvarme der kommer fra processer, der er 

forsynet med varme fra en almindelig kedelcentral.  

Overskudsvarmeafgift  1. feb. - 31. dec. 2013 

Kedel kr./GJ varme 61,6 

Kraftvarme anlæg kr./GJ varme 51,3 

 

Særregel 
Overskudsvarmeafgift fra mineralogiske processer og raffinaderier 

1. feb. - 31. dec. 2013 

Kedel kr./GJ varme 70,6 

Kraftvarme anlæg kr./GJ varme 58,8 

Tabel 14. Overskudsvarme afgift for hhv. kedelanlæg og kraftvarmeanlæg 

En uddybning af punktafgifterne for industrielle kraftvarmeanlæg er givet i bilag C. 
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3.2 Kvotelovgivningen og lov om CO2-afgift10,11 

Virksomheder, der hører under kvotelovgivningen, skal ansøge klima-, energi- og bygnings-

ministeren om tilladelse til at udlede CO2/drivhusgasser. For industrien vil det typisk være 

virksomheder (produktionsenheder), der har en samlet nominel indfyret termisk effekt på 

over 20 MW. Hvilke virksomheder og processer, der hører under kvotelovgivningen fremgår 

af § 8 - 11 i ”Lov om CO2-kvoter”. 

Når en virksomhed/produktionsenhed hører under kvotelovgivningen, betyder det, at de kan 

få refunderet alle CO2-afgifter pålagt deres brændsler til proces, eksempelvis fossile 

brændsler som naturgas, kul og mineralolie.  Virksomheden skal betale fuld CO2-afgift af de 

fossile brændsler, der anvendes til rumvarme. Virksomhederne skal hvert år aflevere kvoter 

svarende til forrige års CO2-udledning. Virksomheden har et incitament til at reducere deres 

CO2-udledning, idet den herved begrænser antallet af kvoter, den skal aflevere.  

Kvoteprisen er det seneste år faldet betydeligt, og den ligger primo 2013 på et lavt niveau 

omkring 4-7 Euro pr. kvote. En kvote svarer til udledning af et ton CO2. Dette svarer til en 

omkostning på ca. 15-20 kr./MWh varme produceret på kul, der er det brændsel, der har 

højst CO2-emissionsfaktor set i forhold til produceret mængde energi.  Til sammenligning 

ligger CO2-afgiften på tilsvarende brændsel på 60 kr./MWh varme for ikke-

kvotevirksomheder.   

Ifølge de nye regler for tildeling af gratis CO2-kvoter i perioden 2013-2020 berettiger udnyt-

telse af overskudsvarme til gratis CO2-kvoter 12. 

Tildelingen af gratis CO2-kvoter i perioden 2013-2020 er blevet harmoniseret for hele EU og 

baserer sig på benchmark for slutprodukter. 

Der er blevet udvalgt 52 produkter med særskilte benchmarks, og derudover er der defineret 

værdier for varmebenchmark og brændselsbenchmark. Hvor det ikke er teknisk muligt at 

tildele kvoter efter et produktbenchmark, tildeles kvoter på grundlag af et varmebenchmark i 

forbindelse med varmeproduktion, hvor varmen er målbar. Brændselsbenchmark finder an-

vendelse, hvis varmen ikke er målbar.  

Det betyder, at kvoteomfattede virksomheder får tildelt gratis CO2-kvoter for den overskuds-

varme de udnytter i deres produktionsprocesser, såfremt disse processer ikke er omfattet af 

et produktbenchmark. Derudover modtager virksomhederne gratis CO2-kvoter for den over-

skudsvarme de leverer til fjernvarmenettet. Disse kvoter tildeles på baggrund af varme-

benchmarket, som er sat til 62,3 CO2-kvoter per TJ varme. Hvis man begynder at udnytte 

overskudsvarme, kan det berettige til yderligere kvotetildeling. 

Samlet betyder ændringerne i kvotelovgivningen bedre rammevilkår for udnyttelse af over-

skudsvarme, om end kvoteprisen i sommeren 2013 er lav, og den økonomiske fordel derfor 

er relativt begrænset. 

3.3 Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen 

I forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme står der i varmeforsyningslo-

ven (LBK nr. 1184 af 14/12/2011), at hvis et projektet kan godkendes, så skal projektejeren 

                                                
10

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133843  
11

 Lov om CO2-kvoter, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144102  
12

 NOTITS OVERSKUDSVARME OG GRATIS CO2-KVOTER, Energistyrelsen, 25. marts 2013 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133843
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144102
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ved levering til rumvarmeformål (eller varmt brugsvand) overholde varmeforsyningslovens 

prisregulering.  

§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarme-

anlæg med en eleffekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i pri-

serne for levering til det indenlandske marked af opvarmet vand, damp eller 

gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til bygningers op-

varmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til 

energi, lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administrati-

on og salg, omkostninger som følge af pålagte offentlige forpligtelser, her-

under omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 28 a, 28 b og 29, 

samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere 

perioder opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af 

forsyningssystemerne, jf. dog stk. 7-17, § 20 a og § 20 b. 1. pkt. finder til-

svarende anvendelse på levering af opvarmet vand til andre formål fra et 

centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning. 

§ 20 b. Geotermiske anlæg, solvarmeanlæg og biogas- eller biomasseba-

serede varme- eller kraft-varme-værker, som leverer opvarmet vand, damp 

eller gas bortset fra naturgas til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan i 

prisen for de i § 20, stk. 1, nævnte ydelser indkalkulere et overskud. Ligele-

des kan industrivirksomheder, der leverer overskudsvarme til et kollektivt 

varmeforsyningsanlæg, indkalkulere et overskud. 

Ved salg af overskudsvarme må der i prisen kun indregnes nødvendige omkostninger inklu-

siv et evt. overskud, som er underlagt Energitilsynets rimelighedsvurdering. I de få sager, 

hvor Energitilsynet konkret har taget stilling til muligheden for at indregne et overskud, blev 

det fastsat på omkring 8 pct. i realforrentning af indskudskapitalen. 

Desuden vil det i praksis ikke være muligt at levere varme til en pris, der overstiger fjernvar-

menettets egen substitutionspris. Det skyldes, at den virksomhed, som varmen sælges til 

(typisk en varmedistributionsvirksomhed), ofte også er omfattet af prisreguleringen, når den 

sælger varmen videre til slutforbrugeren. Det antages ikke at være en nødvendig omkost-

ning, hvis der betales mere for varmen end den billigste leverandør kan leverer det til. 

Ved udnyttelse af almindelig overskudsvarme er der ikke tale om varmeproduktion men gen-

anvendelse (der er ikke et brændselsforbrug), og det vil derfor ikke være noget lovmæssigt 

problem med salg til fjernvarmenet. I tilfælde hvor der derimod benyttes eksempelvis damp til 

at hæve temperaturen på fjernvarmen efter udnyttelse af spildvarmen, ser det imidlertid lidt 

mere kompliceret ud.  

I de områder, der fjernvarmeforsynes af de centrale kraftvarmeværker må varmeforsynings-

anlæg som udgangspunkt kun etableres som kraftvarmeanlæg. Hvis udnyttelse af over-
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skudsvarme kræver etablering af et varmeanlæg, f.eks. en varmepumpe, kan den således 

ikke godkendes efter de gældende regler. 

I de områder, der fjernvarmeforsynes fra naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker eller 

fra biomassebaserede kraftvarme - eller fjernvarmeværker, er der ikke noget til hinder for, at 

overskudsvarmen udnyttes via kraftvarme, eldrevne varmepumper eller gaskedler. Hvis det 

fjernvarmenet, som overskudsvarmen leveres til, er forsynet med biomassebaseret kraftvar-

me eller fjernvarme i forvejen, må udnyttelse af overskudsvarme derudover også gerne ske 

via en biomasse- eller biogaskedel, men ikke en naturgaskedel. Er fjernvarmenettet forsynet 

af et naturgasbaseret (kraft)varmeanlæg, kan der ikke anvendes biomassekedler til udnyttel-

se af overskudsvarme med mindre dette sker i forbindelse med udvidelse af fjernvarmevær-

kets forsyningsområde, og anlægget skal i så fald være dimensioneret til kun at kunne dæk-

ke det øgede varmebehov. 

Dette er reguleret i projektbekendtgørelsen (BEK nr. 374 af 15/04/2013), se 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145836 

Disse forhold i projektbekendtgørelsen kan udgøre en barriere i forhold til at udnytte over-

skudsvarme til fjernvarmeformål, såfremt der arbejdes med en kombination af udnyttelse af 

overskudsvarme og direkte produceret varme fra en virksomheds kedelanlæg, baseret på 

biomasse.  

Dette vil teknisk/økonomisk kunne være attraktivt for at forbedre for eksempel et varmepum-

peanlægs COP (ved ikke at skulle levere højtemperaturvarme), men naturgasselskabet vil 

via projektbekendtgørelsen have mulighed for at klage over et sådant projekt og få det stop-

pet.  

Et eksempel på dette forhold er det aktuelt omtalte projekt hos Kerry Ingredients i Glams-

bjerg /16/, hvor et projekt, der kombinerer udnyttelse af virksomhedens overskudsvarme i en 

absorptionsvarmepumpe samt flisfyring, indtil videre er blevet stoppet. 

3.4 Tilskud til energibesparelser - Energispareaftalen13 

Hvis udnyttelse af overskudsvarme medfører en reduktion af en virksomheds nettoenergifor-

brug (forskellen mellem den samlede tilførte energimængde og energimængder som leveres 

ud af virksomheden, f.eks. i form af overskudsvarme) kan udnyttelse af overskudsvarme 

regnes for en energibesparelse, som energiselskabernes kan indrapportere som led i deres 

energispareforpligtigelse, og som dermed kan udløse rådgivning eller økonomisk tilskud. 

For virksomheder, der søger om tilskud til energibesparelser, er der en række forhold, som 

har indflydelse på opgørelsen af energibesparelsen, og disse forhold samt besparelsen skal 

dokumenteres typisk med hjælp fra et energiselskab eller en rådgiver. Desuden skal der væ-

re indgået aftale om tilskud til energibesparelsen, før besparelsen udføres. Hvis energibe-

sparelsen opfylder kriterierne i energispareaftalen, giver energiselskaberne tilskud som et 

engangsbeløb.  

Markedsprisen for energibesparelser vurderes i foråret 2013 at ligge på mellem 25 og 35 øre 

per kWh både for intern og ekstern udnyttelse af overskudsvarme, hvilket udgør et særdeles 

væsentligt rammevilkår. 

                                                
13

  Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats, http://www.ens.dk/da-
DK/ForbrugOgBesparelser/EnergiselskabernesSpareindsats/Documents/Aftaler%20og%20bekendtg%C3%B8rels
er/Energispareaftaleaf13november2012.pdf  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145836
http://www.ens.dk/da-DK/ForbrugOgBesparelser/EnergiselskabernesSpareindsats/Documents/Aftaler%20og%20bekendtg%C3%B8relser/Energispareaftaleaf13november2012.pdf
http://www.ens.dk/da-DK/ForbrugOgBesparelser/EnergiselskabernesSpareindsats/Documents/Aftaler%20og%20bekendtg%C3%B8relser/Energispareaftaleaf13november2012.pdf
http://www.ens.dk/da-DK/ForbrugOgBesparelser/EnergiselskabernesSpareindsats/Documents/Aftaler%20og%20bekendtg%C3%B8relser/Energispareaftaleaf13november2012.pdf
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Energispareaftalen mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionssel-

skaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie blev indgået 13. november 2012 og er 

gældende fra 1. januar 2013.14 

I Energispareaftalen fra 13. november 2012 er der mulighed for at benytte en række priorite-

ringsfaktorer og konverteringsfaktorer, som kan benyttes for en række specifikke besparel-

ser, og dermed gøre den registrerbare besparelse større end den reelle besparelse, og der-

med også tilsvarende gøre tilskuddet større.  

Der er alene tale om en konvertering, hvis der sker en omlægning fra en energikilde til en 

anden. Det kan f.eks. være en omlægning fra naturgas til fjernvarme eller biomasse. Hvis 

dette ikke er tilfældet er det faktorerne for energieffektivisering, der skal anvendes. Det gæl-

der også selv om der installeres et varmepumpeanlæg i virksomheden med henblik på at 

hæve temperaturen af overskudsvarmen. Ved opgørelsen af reduktion af nettoforbruget, og 

dermed den energibesparelse, som kan indberettes, skal der således anvendes en faktor på 

1,0 for den anvendte mængde elforbrug. Ved opgørelsen af reduktionen af nettoforbruget 

skal en eventuelt øget anvendelse af f.eks. naturgas også medregnes.  

Hvis det var blevet betragtet som en konvertering skulle elforbruget have været ganget med 

en konverteringsfaktor på 2,5, og dermed ville energibesparelsen blive betydelig mindre. Et 

eksempel på betydningen af dette forhold er givet i afsnit 5.3. 

3.5 Tilskudsordningen VE til proces 

Denne støtteordning er startet 1. august 2013. Den er en opfølgning på energiaftalen fra for-

året 2012. Ordningen er målrettet virksomheder, der konverterer deres procesenergi fra fos-

sile brændsler til vedvarende energi eller fjernvarme. For at kunne modtage tilskud skal virk-

somhedernes forbrug af fossile brændsler og elektricitet til procesformål være tilbagebeta-

lingsberettiget efter afgiftslovene.  

Såfremt en virksomhed konverterer sin energiforsyning kan der i den forbindelse også ydes 

støtte til energibesparende tiltag, fx udnyttelse af overskudsvarme. De retningsgivende mak-

simale støttesatser for energibesparende tiltag er 20 pct. for store virksomheder, 30 pct. for 

mellemstore og 40 pct. for små virksomheder.  

Det er en forudsætning for at få tilskud, at de miljø- og energimæssige forbedringer står i et 

rimeligt forhold til tiltagets omkostninger. Derfor kan tilskuddet reduceres efter tiltagets ener-

gieffektivitet og rentabilitet. For at sikre en høj energieffektivitet er det et krav, at tilskuddet 

ikke kan overstige 23 kr. pr. GJ fossilt brændsel, der spares, set over en 10 årig driftsperio-

de. Overstiger tiltaget grænsen på 23 kr. pr. GJ over 10 år, vil tilskuddet blive sat ned til den-

ne grænse.  

Det er tillige et krav, at den simple tilbagebetalingstid for tiltaget mindst skal være to år inkl. 

tilskud. Er tilbagebetalingstiden inkl. tilskud under to år, bliver tilskuddet reduceret, så tiltaget 

inkl. tilskud netop har to års tilbagebetalingstid.  

Yderligere information om ordningen findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk/ve-

proces .   
                                                
14

 http://www.ens.dk/da-
DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2012/Documents/Aftale%20energiselskabernes%20indsats%20af%2013%20%20n
ovember%202012.pdf 

http://www.ens.dk/ve-proces
http://www.ens.dk/ve-proces
http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2012/Documents/Aftale%20energiselskabernes%20indsats%20af%2013%20%20november%202012.pdf
http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2012/Documents/Aftale%20energiselskabernes%20indsats%20af%2013%20%20november%202012.pdf
http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2012/Documents/Aftale%20energiselskabernes%20indsats%20af%2013%20%20november%202012.pdf
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4 Erfaringsindsamling 
Der er i projektforløbet indsamlet en række erfaringer omkring udnyttelse af overskudsvarme 

i erhvervslivet: 

 Data om nuværende anvendelse af overskudsvarme til fjernvarmeformål 

 Spørgeskemaundersøgelse om aftalevirksomheders erfaringer 

 Interview med udvalgte aktører i energisektoren 

I det følgende refereres erfaringerne fra disse undersøgelser. 

4.1 Nuværende udnyttelse af overskudsvarme 

Der har gennem en længere årrække været udnyttet overskudsvarme til fjernvarmeformål fra 

en række meget store virksomheder som Aalborg Portland, Shell m.fl.. Der har derudover de 

senere år været en lang række aktiviteter ift. at realisere mindre potentialer for at afsætte 

overskudsvarme til fjernvarmeformål, hvorved blandt andet følgende virksomheder har ud-

nyttet muligheder eller er langt i processen med at gennemføre de nødvendige investeringer: 

 Fiskernes Fiskeindustri 

 Dalum Papir 

 DuPont 

 Dragsbæk Maltfabrik 

 Novopan Træindustri 

 Nordisk Perlite 

 Grundfos 

 Haldor Topsøe 

 Skjern Papir 

En opgørelse fra Dansk Fjernvarme /7/ viser, at der aktuelt (2011) udnyttes følgende mæng-

der af overskudsvarme fra erhvervslivet til fjernvarmeformål. Det skal bemærkes, at ikke alle 

bidrag i tabellen vurderes at være overskudsvarme ifølge definitionen på området. 
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Fjernvarmeværk Aftaget overskudsvarme (GWh) Virksomhed (er) 

AFFALDVARME AARHUS 8  

ESBJERG FORSYNING A/S 1  

FJERNVARME FYN A/S 205 Dalum Papir m.fl. 

FRØSTRUP FJERNVARMEVÆRK 
A.M.B.A. 

2  

GAUERSLUND FJERNVARME -*  

GEV VARME A/S 1 DuPont 

GÅRSLEV FJERNVARME -*  

HALS FJERNVARME A.M.B.A. 5 Hals Metalsmelteri 

HANSTHOLM VARMEVÆRK 
A.M.B.A. 

6 Fiskemelsfabrikken 

LØSNING FJERNVARME A.M.B.A. 25 DAKA 

NYBORG FORSYNING OG SER-
VICE A/S 

191 NORD, Koppers Danmark og ren-
seanlæg 

PINDSTRUP VARMEVÆRK 8 Novopan 

RIBE FJERNVARME A.M.B.A. 10 Dansk træemballage 

SKAGEN VARMEVÆRK A.M.B.A. 15 Fiskernes Fiskeindustri 

SKJERN FJERNVARME CENTRAL 6 Skjern Papir 

TVIS 343* Shell 

TØNDER FJERNVARMESELSKAB 
A.M.B.A. 

80 Brdr. Hartmann 

ØLGOD FJERNVARMESELSKAB 15 HTH 

AALBORG KOMMUNE 333 Aalborg Portland 

   

Total 1254  

Tabel 15. Nuværende (2011) anvendelse af overskudsvarme til fjernvarmeformål jf. opgørelse fra 
Dansk Fjernvarme /7/ (*Shell er fordelt på flere fjernvarmeværker).1254 GWh = 4,51 PJ. Ikke al var-
meforsyning i tabel vurderes at kunne kategoriseres som overskudsvarme. 

Det ses, at der er tale om en betydelig samlet produktion af fjernvarme fra virksomhederne  – 

af størrelsesordenen 1,2 TWh/år eller ca. 4,5 PJ/år, hvoraf størstedelen dog stadig ligger på 

de ”gamle” store virksomheder. 

Opgørelsen omfatter dog ikke en række af de aktuelle projekter (Skjern Papir, Haldor Top-

søe m.fl.), og det må forventes, at der de kommende år kommer en række nye virksomheder 

med på listen (dog er Dalum Papir lukket med udgangen af 2012). 

I forhold til intern anvendelse af overskudsvarme er der ingen systematiske oversigter over, 

hvor meget overskudsvarme der aktuelt udnyttes.  

Der pågår dog specielt på varmepumpeområdet mange aktiviteter vedr. intern udnyttelse af 

overskudsvarme, hvilket vurderes at rumme et betydeligt samlet volumen.  

Leverandører (/11/ og /13/) mener således, at af størrelsesordenen 50 varmepumpeprojekter 

er i gang, hvilket groft regnet udnytter en overskudsvarmemængde af størrelsesordenen 1 

PJ/år. 
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4.2 Spørgeskemaundersøgelse 

Energistyrelsen har i forlængelse af den sidste potentialevurdering om overskudsvarme ind-

skrevet i aftalegrundlaget for aftalevirksomheder /8/, at disse som en del af deres ”særlige 

undersøgelser” kan vælge at undersøge muligheder for at udnytte overskudsvarme.  

Der er i perioden siden 2009 registreret i alt 109 særlige undersøgelser om overskudsvarme i 

Energistyrelsens database, og der er som led i denne potentialeundersøgelse udsendt spør-

geskema, se bilag D, til disse 109 journalnumre om indhentning af erfaringer fra disse særli-

ge undersøgelser. 

Af de 109 journalnumre har de 30 dog angivet deadlines for særlige undersøgelser i løbet af 

2013 og 2014, hvorfor undersøgelserne ikke kan forventes at være gennemført eller rappor-

teret endnu. 

Spørgeskemaet har kort haft til formål at belyse hovedtræk og konklusioner i undersøgelser: 

 Type af overskudsvarmeprojekt (proces, forsyning, fjernvarme, varmepumpe) 

 Størrelsesordener for identificeret potentiale (MWh) 

 Den særlige undersøgelses konklusion (realisering eller ej) 

 Identificerede barrierer mod realisering 

Der er modtaget udfyldte spørgeskemaer fra 25 virksomheder, medens yderligere 10 har 

angivet ikke at have arbejdet med overskudsvarme, ikke at være aftalevirksomhed længere, 

ikke at have tid, eller at kontaktpersonen er rejst m.m. 

For yderligere 20 virksomheder er der indhentet yderligere oplysninger hos Energistyrelsen. 

Det har vist sig, at disse undersøgelser enten har omhandlet andre temaer end ”udnyttelse af 

overskudsvarme”, at de ikke er gennemført som planlagt, eller at de ikke er fremsendt end-

nu. 

Nedenfor gennemgås kort resultater fra spørgeskemaundersøgelserne. 

4.2.1 Besvarelser 

Blandt de 25 særlige undersøgelse har de 17 udnyttelse af overskudsvarme fra proces til 

proces som tema. Flere af disse angår optimering af inddamperanlæg. 

I alt 11 undersøgelser har dækning af rumvarme som tema, evt. i kombination med dækning 

af proces. Yderligere 6 har fjernvarme som tema. 

7 virksomheder har vurderet varmepumpeløsninger, og yderligere 3 nævner det som en mu-

lighed. Heraf angår 5 projekter eksport af fjernvarme. 

Generelt angår størstedelen af undersøgelserne også almindelig varmegenvinding. Under-

søgelserne er altså bredere end udelukkende udnyttelse af overskudsvarme. 

4.2.2 Størrelsesordener for identificeret potentiale  

Der er tale om et ret betydeligt energibesparelsespotentiale i de særlige undersøgelser. 

Samlet angives et internt energisparepotentiale på op mod 200 GWh/år (”proces til proces” 

samt ”proces til rumvarme”) og yderligere en tilsvarende energimængde kan genvindes til 

fjernvarmeformål. 
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Det svarer ”internt” til den samlede energimængde i af størrelsesordenen 20 mio. m3 natur-

gas og yderligere en tilsvarende mængde til fjernvarmeformål. 

I kroner og øre svarer det til, at aftalevirksomhederne hver især kan spare af størrelsesorde-

nen 5 mio. kr./år, hvis potentialerne blev realiseret.  

Dog er en række projekter i opgørelserne store og ”eksotiske”, altså angående udnyttelse af 

lavtemperatur overskudsvarme internt i processer, hvilket er dyrt og/eller kompliceret, men 

dog rummer mange MWh. Dette peger i retning af, at en del af potentialet er af ”teoretisk” 

karakter snarere end praktisk realiserbart. 

4.2.3 Den særlige undersøgelses konklusion  

Der er gennemgående en høj succesrate for de særlige undersøgelser. 
 
Således angiver 15 af de 25 undersøgelser, at der er realiseret projekter på baggrund af un-

dersøgelserne, medens yderligere to angiver, at løsninger forventes realiseret i 2013. Yderli-

gere 8 angiver, at yderligere vurderinger pågår. 

4.2.4 Identificerede barrierer  

13 af de 25 virksomheder angiver, at afgifter er en barriere mod at udnytte overskudsvarme. 

Der er en mindre overvægt ift. at afgifter nævnes som en barriere hos virksomheder, der 

vurderer eksport af overskudsvarme til fjernvarmeformål. 

Dernæst angives tekniske forhold som at være en barriere, først og fremmest lav temperatur 

af overskudsvarme, afstand til afsætningsmulighed og samtidighed. 

Flere steder angives høj investering som den primære barriere. 

4.2.5 Samlet konklusion på spørgeskemaundersøgelse 

Det må samlet set konkluderes, at de særlige undersøgelser om udnyttelse af overskuds-

varme i aftalevirksomhederne har været succesfulde – størstedelen af besvarelserne angi-

ver, at der på baggrund af undersøgelserne er realiseret ret væsentlige besparelser, eller at 

der er konkrete yderligere vurderinger i gang. 

Det vurderes (af Viegand Maagøe), at denne konklusion er nogenlunde repræsentativ trods 

en begrænset svarprocent (godt 40% indregnet gennemgang af besvarelser hos Energisty-

relsen). Denne vurdering baseres på kendskab til, at der blandt de virksomheder, der ikke 

har svaret på henvendelsen, er pågået undersøgelser med efterfølgende realisering af be-

sparelser (blandt andet hos Arla Foods, Cheminova, CP Kelco m.fl.) 

Som sådan må det derfor konkluderes, at afgiftssystemet i dag ikke i udstrakt grad er en bar-

riere mod at udnytte overskudsvarme, og langt størstedelen af projekterne (proces til proces) 

er da også af en karakter, hvor afgiftslovgivningen slet ikke er i spil. 

Stadig angives det i knap halvdelen af besvarelserne – heriblandt flere ”proces-til-proces” - at 

afgifterne er en barriere. Dette må henføres til flere forhold: 

 Der er dels tale om en form for ”automat”-reaktion. Altså at ”afgifter altid er en barrie-

re”. Udsagnet om at afgifterne er en barriere harmonerer i hvert fald ikke med, at virk-

somheder arbejder med ”proces-til-proces”-projekter, hvor afgifterne ikke er i spil 
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 At der på ”proces-til-rumvarme”-projekter ikke er fuld forståelse for, at projekterne i 

sidste ende ikke medfører øget afgiftsbetaling, men tværtimod reducere den samlede 

afgiftsbetaling (Figur 2 side 9).  

 At der ift. udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarmeformål sker en afgiftsbetaling, 

som reelt forringer projekternes rentabilitet. 

Sidstnævnte er specielt relevant ift. vurdering af varmepumpeanlæg, der med relativt høje 

investeringer har en lang tilbagebetalingstid. 

4.3 Øvrig erfaringsindsamling 

Der har i projektforløbet været kontakt til en række personer med speciel tilknytning til over-

skudsvarmeområdet, hvilket kort refereres i det følgende. 

4.3.1 Interview med Dansk Fjernvarme/John Tang 

Generelt henviser John Tang /12/ til, at der har været en række aktiviteter på overskudsvar-

meområdet de senere år, herunder virksomhederne listet i tabel 15 ovenfor. 

Generelt er status, at der er ved at komme godt gang i udnyttelsen af overskudsvarme – bå-

de store og små projekter (fra supermarkeder til store virksomheder). Dette skyldes flere for-

hold: 

 Der er en ny holdning til overskudsvarme i mange fjernvarmeselskaber, blandt andet 

ansporet af muligheden for at indrapportere besparelser fra sådanne projekter 

 De tilskud, der opnås ved indrapportering af energibesparelser fra disse projekter, har 

stor betydning for rentabiliteten 

 Ændringerne i lovgivning omkring elafgift på varmepumper har forbedret økonomien i 

projekterne betydeligt. 

I øjeblikket er det specielt varmepumpeområdet, der har en stor udvikling. 

John Tang bemærker, at gasselskaber flere steder modsætter sig projekter, hvor overskuds-

varme udnyttes til fjernvarmeformål, for eksempel ved etablering af biomassedrevne varme-

pumper (absorptionsvarmepumper). 

4.3.2 Interview med leverandører 

Morten Deding fra Johnson Controls /13/ oplever en stigende interesse for overskudsvarme-

projekter, dog således at projekter om intern anvendelse har god økonomi, mens projekter 

om anvendelse af overskudsvarme til fjernvarmeformål har dårligere økonomi. Dog betyder 

ændringerne i elafgift ved anvendelse af varmepumper, at der er en betydelig forbedring af 

varmepumpeanlægs økonomi ved fjernvarmeproduktion. Ligeledes har energiselskabernes 

tilskud stor betydning for området. 

Cronborg Varmepumper /11/ henviser til et meget omfattende aktivitetsniveau vedrørende 

anvendelse af varmepumper internt på virksomheder. I alt skulle op mod 50 virksomheder 
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have installeret sådanne anlæg de senere år – blandt andet med opnåelse af betydelige til-

skud fra energiselskaberne. 

4.3.3 Interviews med virksomheder 

Der er ikke gennemført interviews med virksomheder som led i udarbejdelsen af nærværen-

de rapport. 

Men det er fra spørgeskemaundersøgelsen og gennem blandt andet Go’Energis erhvervsak-

tiviteter /10/ erfaret, at det i erhvervslivet stadig er en udbredt opfattelse af ”afgifter ødelæg-

ger økonomien ved udnyttelse af overskudsvarme”. 

Dette er særdeles uhensigtsmæssigt set i forhold til at intern udnyttelse af overskudsvarme, 

der som regel er meget rentabelt og økonomisk upåvirket af afgiftslovgivningen. 

Som anført i afsnit 2 er det uheldigt, at grænsefladen mellem udnyttelse af overskudsvarme 

og almindelig varmegenvinding er uklar for mange virksomheder – projekter, der slet ikke er 

berørt af afgiftslovgivningen, kan fravælges i den tro, at lovgivningen også ødelægger disse. 
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5 Cases og eksempler 
Der er i dette kapitel samlet 4 eksempler på udnyttelse af overskudsvarme fra erhvervsvirk-

somheder til fjernvarmeformål.  

De 4 eksempler omfatter: 

1. Udnyttelse af overskudsvarme fra smelteovn i mellemstor virksomhed til fjernvarme-

formål i nærtliggende fjernvarmenet – der er tale om et opdateret eksempel fra tidlige-

re analyser af overskudsvarmeområdet /1/ 

2. 5 forskellige scenarier for udnyttelse af overskudsvarme fra en større fødevarefabrik 

til fjernvarmeformål via varmepumper – scenarierne stammer fra aktuelle undersøgel-

ser af et større investeringssamarbejde mellem en virksomhed og et fjernvarmesel-

skab 

3. Analyse af hvordan økonomien for en konkret varmepumpeinstallation til fjernvarme-

formål har ændret sigt med udviklingen i afgiftslovgivning m.m. over de senere år – 

eksemplet stammer fra et netop etableret varmepumpeanlæg, der har været under 

overvejelse gennem en årrække. 

4. ”Forsyningssikkerhedsafgiftens” betydning ved udnyttelse af overskudsvarme til fjern-

varmeformål. 

Der er i alle tilfælde tale om gennemgang af projektøkonomi på nøgletalsniveau, idet der dog 

foreligger mere detaljerede projektdata bag de enkelte projekter. 

5.1 Overskudsvarme fra smelteovne 

Projektet består i at udnytte overskudsvarme fra to aluminiumssmelteovne til fjernvarmefor-

mål. Der er tale om en fabrik, der producerer 1.250 charger pr. år i hver af to ovne, hvor hver 

charge har en produktionstid på ca. 5 timer og derefter 1 time med klargøring til næste char-

ge.  

Dette giver ca. 6.250 produktionstimer/år, hvor der regnes med at 90 % af overskudsvarmen 

kan udnyttes til fjernvarmeformål ved 70°C. 

Figur 10 nedenfor viser en simpel skitse af smelteovnene inkl. fjernvarmeløsningen. 
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Figur 10. Udnyttelse af overskudsvarme fra to smelteovne til fjernvarmeformål. 

Det er opgjort, at der kan opnås en samlet fjernvarmeproduktion på 16.600 MWh/år ved at 

udnytte den op til 400°C varme røggas fra smelteovnene. 

I tabel 16 er projektets samlede forventede investering vist. 

Post Investering 

En røggasveksler til smelteovn i syrefast rustfrit stål 1.000.000 kr. 

En røggasveksler til legeringsovn i syrefast rustfrit stål 400.000 kr. 

Rørarbejde og elinstallationer 400.000 kr. 

Rørføring fra fabrik til fjernvarmeledning og tilslutning (260 m) 2.000.000 kr. 

I alt 3.800.000 kr. 

Tabel 16. Forventede investeringer ved etablering af varmevekslere og tilslutning til fjernvarme. 

For et projekt af denne karakter er det i dag muligt at opnå tilskud via energiselskabernes 

indberetningsforpligtigelse – med et tilskud på 25 øre/kWh til en leveret energimængde på 

16.600 MWh/år opnås der et tilskud på godt 4 mio. kr. således, at den reelle investering i 

projektet reelt er negativ. 

Med den aktuelle tilskudslovgivning er tilskuddet dog begrænset til maksimalt at kunne ned-

bringe investeringen til en realiseret tilbagebetalingstid på 1 år alle omkostninger medregnet. 

Ift. at vurdere projektets samlede driftsøkonomi er det forventet, at der kan opnås en salgs-

pris for fjernvarme på 200 kr./MWh. 

Det giver en driftsøkonomi som skitseret i tabel 17 nedenfor. 

 

 

Fabrikshal

Smelteovn

4 MW naturgasbrænder

Legerinsovn

2 x 1,4 MW oliebrænder

Olie Naturgas

FJV frem: 60-70 °C

FJV retur: 30-40 °C

Luft

Flow: 55.900 m³/h

Temp.: 400 °C

Effekt: 2,8 MW

Flow: 11.100 m³/h

Temp.: 300 °C

Effekt: 0,5 MW
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Post Driftsudgift/indtægt 

Varmesalg 3.320.000 kr./år 

Overskudsvarmeafgift* -1.261.600 kr./år 

Samlet driftsindtægt 2.058.000 kr. /år 

Investering (uden tilskud) 3.800.000 kr. 

Tilbagebetalingstid (uden tilskud) 2,0 år 

Forventet tilskud (25 øre/kWh) 1.400.000 kr. 
 (reduceret tilskud) 

Tilbagebetalingstid (med tilskud) 1,0 år 

Tabel 17. Forventet driftsøkonomi ved afsættelse af overskudsvarme til fjernvarmeformål 
(*overskudsvarmeafgiften er beregnet som 38% af vederlag ved salg af fjernvarme i henhold til regler 
gældende per 1. februar 2013) 

Det ses, at der opnås en meget attraktiv økonomi for denne løsning – rent faktisk kan inve-

steringsomkostningen blive betydeligt større (op til kr. 8.250.000) og stadig ende i en realise-

ret tilbagebetalingstid på 2 år, såfremt tilskudsmuligheden udnyttes fuldt ud. 

I det aktuelle tilfælde er overskudsvarmeafgiften altså ikke nogen væsentlig barriere – men i 

andre tilfælde, hvor større rørtræk og generelt højere investeringer er nødvendige, kan det 

være afgørende, at ca. 1/3 af den opnåelige indtjening udgår af regnskabet pga. overskuds-

varmeafgiften. 

5.2 Overskudsvarme fra fødevarevirksomhed til fjernvarmeformål 

I eksemplet med at udnytte overskudsvarme fra en fødevarevirksomhed til fjernvarmeformål 

er der arbejdet med en række forskellige scenarier: 

 Scenarie 1: Afsætning af overskudsvarme fra gennem en simpel hybridvarmepumpe 

 Scenarie 2: Afsætning af overskudsvarme i to step med varmepumpe og damp fra 

flisfyret anlæg  

 Scenarie 3: Afsætning af overskudsvarme i tre step med varmepumpe, scrubber-

varme fra flisfyre kedel og primær damp fra flisfyret kedel  

 Scenarie 4: Produktion af fjernvarme på absorptionsvarmepumpe drevet af primær 

damp fra kedelanlæg, scrubber-varme fra flisfyret kedel og primær damp fra flisfyret 

kedel  

 Scenarie 5: Afsætning af overskudsvarme i tre step med scrubber-varme, varme-

pumpe og primær damp fra flisfyret kedel (ombytning på scrubber og varmepumpe)  

Scenarierne ser således dels på muligheden for at udnytte overskudsvarme fra den eksiste-

rende produktion, dels på mulighederne såfremt virksomheden gennemfører en konvertering 

af brændselsforsyningen til træflis. 
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I figur 11 nedenfor ses en grov skitse af virksomhedens nuværende energiforsyning. 

  

 

Figur 11. Nuværende energiflow på virksomhed  

Virksomheden bruger naturgas på deres kedelanlæg. Kedelanlægget producerer damp til 

produktionen med en virkningsgrad omkring 94 %. Fra kedelanlægget er der et røggastab på 

omkring 6 % med en temperatur på omkring 100 °C.  

Fra produktionen findes endvidere en stor mængde overskudsvarme (8 MW) ved ca. 39 °C 

året rundt, som i dag bortkøles i køletårne. 

5.2.1 Scenarie 1 

I dette scenarie vurderes muligheden for afsættelse overskudsvarme fra produktionen til 

fjernvarmeformål via en eldrevet kompressionsvarmepumpe. 

Overskudsvarmen fra produktionen har en temperatur på ca. 39 °C og for at kunne afsætte 

denne til fjernvarmesystemet er det nødvendigt, at hæve temperaturen på overskudsvarmen 

til 85°C. Temperaturløftet udføres i en ammoniakbaseret hydridvarmepumpe, med en teore-

tisk beregnet COP værdi på 4,7.  
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I figur 12 nedenfor ses en skitse af systemet: 

 

Figur 12. Principskitse for udnyttelse af overskudsvarme i scenarie 1. 

Med denne løsning opnås der en samlet varmeydelse på 10,2 MW, hvilket er tilgængeligt 

gennem hele året. 

 Effekt [MW] Energi [MWh/år] 

Spildvarme produktion 8 70.080 

Elektricitet til varmepumpe 2,2 18.941 

Varmeleverance 10,2 89.021 

 Tabel 18. Samlet varmeleverance for scenarie 1. 

5.2.2 Scenarie 2 

I dette scenarie hæves temperaturen for den producerede fjernvarme i 2 steps.  

Det første løft til 55 °C udføres med en ammoniakbaseret varmepumpe med en teoretisk 

beregnet COP på 7,5 og det sidste løft fra 55 °C til 85°C med primærvarme fra virksomhe-

dens træflisanlæg. For at udnytte al overskudsvarme er tilsat mængde primærvarme betyde-

lig for at opnå en samlet temperatur på 85 °C. 

I dette scenarie forudsættes, at virksomheden konverterer fra naturgas til træflis. 
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Figur 13. Principskitse for udnyttelse af overskudsvarme i scenarie 2. 

I tabel 19 er den samlede varmeleverance for scenarie 2 opgjort. 

 Effekt, [MW] Energi, [MWh/år] 

Spildvarme Produktion 3,0 MW 26.280 MWh 

Elektricitet til varmepumpe 0,5 MW 4.043 MWh 

Elektricitet til blæsere/pumper   

Brændselsforbrug 7 MW 60.646 MWh 

Varmeleverance 10,4 MW 90.969 MWh 

Tabel 19. Samlet varmeleverance for scenarie 2. 

5.2.3 Scenarie 3 

I dette scenarie produceres fjernvarmen i 3 steps.  

Det første løft til 55 °C udføres med en ammoniakbaseret varmepumpe med en COP på 7,5 

og det næste løft fra 55°C til 62°C med kondenseringsvarme fra virksomhedens træflisanlæg 

(vurderet til 10 - 15 % af den indfyrede effekt).  
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I dette scenarie forudsættes altså, at virksomheden konverterer fra naturgas til træflis. Det 

sidste løft til 85 °C udføres med primær damp. 

 

Figur 14. Principskitse for udnyttelse af overskudsvarme i scenarie 3. 

Med denne kobling er det regnet med en meget stor samlet varmeleverance til et transmissi-

onsnet på i alt 27,7 MW. 

 Effekt [MW] Energi [MWh/år] 

Spildvarme produktion 8 70.080 

Elektricitet til varmepumpe 1,2 10.782 

Elektricitet til blæsere/pumper 0,1 613 

Brændselsforbrug 13 110.243 

Varmeleverance 27,7 242.585 

Tabel 20. Samlet varmeleverance for scenarie 3. 

5.2.4 Scenarie 4 

I dette scenarie produceres fjernvarmen ligeledes i 3 steps.  

Det første løft til 50 °C udføres med en absorptionsvarmepumpe. Absorptionsvarmepumpen 

drives af primær damp fra kedelanlægget, samt en mindre mængde elektricitet. Varme-COP 

værdien på absorptionsvarmepumpen er antaget til ca. 1,7 og med en elektricitets-COP på 

20. Det næste løft fra 55 °C til 62 °C med scrubbervarme fra virksomhedens træflisanlæg 

(vurderet til 10 - 15 % af den indfyrede effekt).  
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I dette scenarie forudsættes altså, at virksomheden konverterer fra naturgas til træflis. Det 

sidste løft til 85 °C udføres med primær damp. 

 

Figur 15. Principskitse for udnyttelse af overskudsvarme i scenarie 4. 

Også her er der regnet med en stor samlet varmeleverance på 40,8 MW, hvilket vil kræve 

tilkobling på transmissionsnet. 

 Effekt [MW] Energi [MWh/år] 

Spildvarme produktion 6 49,056 

Elektricitet til varmepumpe 0,8 6.570 

Elektricitet til blæsere/pumper 0,1 613 

Brændselsforbrug 29 256.872 

Varmeleverance 40,8 357.408 

Tabel 21. Samlet varmeleverance for scenarie 4. 

5.2.5 Scenarie 5 

I dette scenarie produceres fjernvarmen i 3 steps. Overskudsvarmen hentes fra scrubberen 

på kedelanlægget ved ca. 65 °C. Varmen fra scrubberen køles med returstrømmen fra fjern-

varmen til ca. 40 °C. Denne afkøling hæver temperaturen på fjernvarmen til ca. 60 °C. Var-

men fra scrubberen køles det sidste stykke til omkring 25 °C med en varmepumpe, som le-

verer varmen ved til fjernvarmen, som efter denne opvarmning har en temperatur på 70 °C. 

Det sidste løft til den korrekte fremløbstemperatur leveres med primær damp fra kedelan-

lægget. 
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Figur 16. Principskitse for udnyttelse af overskudsvarme i scenarie 5. 

Der er regnet med en samlet varmeproduktion på 17,3 MW. 

 Effekt [MW] Energi [MWh/år] 

Spildvarme produktion 6 51.480 

Elektricitet til varmepumpe 1,8 15.557 

Elektricitet til blæsere/pumper 0,1 613 

Brændselsforbrug 4 33.212 

Varmeleverance 17,3 151.115 

Tabel 22. Samlet varmeleverance for scenarie 5. 

5.2.6 Varme- og elpriser samt afgifter for 5 scenarier 

Der er i scenarierne ikke opgjort deltaljerede investeringsomkostninger og analyserne neden-

for har først og fremmest til formål at vise, hvilke produktionspris der vil forventes for fjern-

varmeleverancerne i hvert enkelt scenarie med indregning af typiske energipriser og gæl-

dende afgifter. 
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Hvad angår elpris er der taget udgangspunkt i elpriserne i tabel 23, der viser en udregning af 

elektricitetsprisen til de varmepumper/blæsere/pumper, der benyttes til udnyttelse af over-

skudsvarme. 

Udgift: Pris, [kr./MWh] Kilde: 

Elpris (inkl. PSO) 484 /14/ 

Energiafgift (el) 342 /15/ 

*Energidistributionsbidrag 10 /15/ 

Energieffektiviseringsbidrag 6 /14/ 

Tillægsafgift 62 /14/ 

*Energispareafgift (tidl. CO2-afgift) 65 /15/ 

Total 969 kr./MWh 

Tabel 23. Elpris ved fjernvarmeproduktion (pr. 1. maj 2013) 

Der skal i denne forbindelse gøres opmærksom på at der i Lovforslag nr. L 219 af 17. maj 

201315 er foreslået at afskaffe både *Energispareafgiften og *Energidistributionsbidraget for 

el brugt i industriprocesser. Da elektriciteten i varmepumpen kategoriseres som ”rumvarme” 

vil denne lempelse ikke have betydning for udnyttelse af overskudsvarmen.  

Ved opgørelse af overskudsvarmeafgift er der taget udgangspunkt i et vederlag på 300 

kr./MWh.  

Overskudsvarmeafgiften tildeles den del af elforbruget over COP-værdi på 3 gange vederla-
get gange en overskudsvarmeafgift på 38 %. Drift og vedligeholdsomkostning er anslået til 5 
kr./MWh leveret varme 

De samlede driftsomkostninger for fjernvarmeleverancen for hvert af de 5 scenarier er samlet 

opgjort i tabel 24 nedenfor. 

Produktion 1 MWh varme Scenarie 1 
VP 

Scenarie 2 
VP + flis 

Scenarie 3 
VP + flis 

+ kondens 

Scenarie 4 
APV + flis 
+ kondens 

Scenarie 5 
VP + flis 

+ kondens 

Elpris (inkl. PSO) 103 22 22 9 50 

Energiafgift 73 15 15 6 35 

Energidistributionsbidrag 2 0 0 0 1 

Energieffektiviseringsbidrag 1 0 0 0 1 

Tillægsafgift (elforbrug til system) 13 3 3 1 6 

CO2-afgift 14 3 3 1 7 

Brændselsudgift* 0 120 82 129 40 

Overskudsvarmeafgift** 73 46 46 17 77 

Drift & Vedligehold 5 5 5 5 5 

Total driftsomkostning 284 214 175 169 221 

Tabel 24. Driftsomkostning ved fjernvarmeleverance for 5 scenarier (kr/MWh). 
(*) – Brændselspris vurderet til 180 kr./MWh af Viegand Maagøe 
(**) – Overskudsvarmeafgift udregnet som 38 % af vederlaget ved en varmepris på 300 kr./MWh 

                                                
15

 Lovforslag L 219: http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L219/20121_L219_som_fremsat.pdf 
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Det skal i forhold til varmepriserne i tabel 24 bemærkes, at disse er udregnet med gældende 

regler i maj 2013. Dette vil sige, at der ikke er afgifter på varmen produceret på biomasse, 

hvor det forventes dog, at der i worst-case i 2020 kan være en tillægsafgift på biomasse op til 

14 % af vederlaget (som konsekvens af forsyningssikkerhedsafgiften, se bilag B). 

Det skal endvidere bemærkes, at overskudsvarme fra scrubberen på et kedelanlæg blive 

afgiftsbelagt med fuld energiafgift, hvis den eksporteres til fjernvarmenettet. Dette skyldes, at 

udnyttelse af kondenseringsvarme fra røggas anses som en forøgelse i virkningsgrad på 

hele kedlen og ikke udnyttelse af overskudsvarme. 

Samlet er produktionsomkostningerne for fjernvarme for de 5 scenarier meget forskellige: 

Scenarie 1 (simpel eldrevet hybrid kompressionsvarmepumpe) har en relativ høj varmepris, 

hvilket delvist skyldes at varmepumpen pga. temperaturforhold har en relativt lav COP (4,7) 

og derfor relativt høje elomkostninger.  

Samtidigt udgør både energiafgiften og overskudsvarmeafgifter væsentlige omkostninger i 

regnestykket, hvilket nødvendiggør en høj salgspris for fjernvarmen for at kunne forrente de 

nødvendige investeringer. 

Afgiftsbetalingen udgør ca. 62% af den samlede varmepris, hvilket først og fremmest skyldes 

energiafgiften på varmepumpens elforbrug, sekundært overskudsvarmeafgiften. 

Eksemplet er typisk ift. den driftsøkonomi der vil opnås ved udnyttelse af overskudsvarme til 

fjernvarmeformål via varmepumper mange steder i erhvervslivet - overskudsvarme er til-

gængelig ved relativt lave temperaturer, og varmepumpens elforbrug er derfor relativt højt til 

skade for projektøkonomien. 

I scenarie 2 opnås der en betydeligt lavere varmepris for fjernvarmen, hvilket dels skyldes at 

varmepumpen pga. lavere temperaturforhold kører med lavere elforbrug (højere COP), dels 

skyldes at relativ ”billig” primær damp fra træflisfyring anvendes til at forøge temperaturen af 

fjernvarmen. 

Afgiftsbetalingen udgør ca. 31% af den samlede varmepris. 

Denne tekniske løsning vurderes at være interessant ift. de mange virksomheder, der de 

kommende år vil overveje at konvertere fra naturgasfyring til træflisfyring under Energistyrel-

sens nye tilskudsordning ”VE til proces” /4/. 

Løsningen kan dog jævnfør afsnit 3.3 være vanskelig at få godkendt i varmeforsyningsloven, 

såfremt fjernvarmenettet i forvejen anvendes naturgas. Kun virksomheder med kraftvarme-

anlæg vil iht. varmeforsyningslovens nye projektbekendtgørelse kunne forventes at kunne få 

en sådan løsning godkendt. 

Scenarie 3 opnår den laveste varmepris af alle scenarierne, da der her udnyttes restvarmen i 

røggassen fra den træflisfyrede kedel.  

Mængden af supplerende damp fra kedlen (til at øge temperatur) er derfor meget mindre end 

i scenarie 2 – hvilket dog skal ses i forhold til, at et scrubberløsning for kondensering af fugtig 

røggas er en relativ høj investering.  

Afgiftsbetalingen udgør ca. 38% af den samlede varmepris. 
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Denne løsning vil have samme udfordringer ift. varmeforsyningsloven som scenarie 2, da 

ekstra træflis skal afbrændes for at kunne levere en tilstrækkelig høj temperatur af fjernvar-

men. 

Scenarie 4 opnår med anvendelse af absorptionsvarmepumpe nogenlunde samme varme-

pris som scenarie 3, men forudsætter igen anvendelse af primærdamp fra den træflisfyrede 

kedel. 

Afgiftsbetalingen udgør ca. 15% af den samlede varmepris. 

Også denne løsning vil have samme udfordringer ift. varmeforsyningsloven som scenarie 2. 

Scenarie 5 er en variant af scenarie 3, men med relativt større andel af varme leveret fra 

varmepumpe, hvilket øger elforbrug og den samlede produktionsomkostning på den leverede 

fjernvarme. 

Afgiftsbetalingen udgør her ca. 57% af den samlede varmepris. 

5.3 Nøgletal for traditionel varmepumpe 2011-2013 

I det følgende sammenfattes nøgletal for en typisk varmepumpe-case ift. at belyse, hvilken 

indflydelse de senere års ændringer i afgifter og afregningsregler, herunder energiselskaber-

nes tilskudsregler, har haft for et varmepumpeanlægs tilbagebetalingstid. 

Casen angår et el-drevet varmepumpeanlæg som scenarie 1 ovenfor, og anlægget er netop 

etableret med det formål at levere fjernvarme til det lokale fjernvarmenet ved udnyttelse af 

overskudsvarme i virksomheden.  

Der er tale om en varmeleverance på 4,5 MW. Kun tilbagebetalingstider er listet nedenfor, 

men der ligger et omfattende analysemateriale for energipriser og afgifter bag casen. 

Varmepumpeanlæggets simple tilbagebetalingstid uden nogen tilskud fra energiselskaber er 

med 2011-lovgivning på 6,4 år. 

Med tilskud fra energiselskaber baseret på regler om at betragte varmepumpen som en kon-

vertering mellem energiarter (prioriteringsfaktor 2,5) er den simple tilbagebetalingstid 4,4 år. 

Med tilskud fra energiselskaber baseret på præciserede regler for varmepumper efter okto-

ber 2012 (prioriteringsfaktor 1,0) er den simple tilbagebetalingstid 3,7 år. 

Med ændringer i overskudsvarmeafgift og elafgift 2013 samt tilskud som gældende efter ok-

tober 2012 er den simple tilbagebetalingstid bragt ned på 2,7 år. 

Der er altså via den løbende ændring af rammevilkår opnået betydelige forbedringer af var-

mepumpeanlæggets økonomi – først og fremmest fordi tilskuddet fra energiselskaberne er 

endog meget betydeligt og samlet udgør mere end halvdelen af den samlede investerings-

sum. 

Det skal bemærkes, at den attraktive slutøkonomi for casen til dels bunder i en meget attrak-

tiv forventet fjernvarmepris på over 300 kr./MWh, dels bunder i en forventet kvotepris på 

112,5 kr./ton CO2, hvilket er mere end det dobbelte af den aktuelle markedspris foråret 2013. 
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5.4 Forsyningssikkerhedsafgiften ved fjernvarmeproduktion 

Det sidste eksempel illustrerer de afgiftsændringer der er sket med indførelse af forsynings-

sikkerhedsafgiften – altså hvilke ændringer der er sket fra før 1. februar 2013 til efter 1. fe-

bruar 2013. 

Eksemplet er opstillet for en virksomhed, der årligt leverer 30.000 MWh overskudsvarme til et 

fjernvarmenet fyret med naturgas.  

Virksomheden har en salgspris på overskudsvarme på 200 kr./MWh. En forøgelse i over-

skudsvarmeafgift fra 32,5 % til 38 % vil med forsyningssikkerhedsafgiften medføre en årlig 

stigning i overskudsvarmeafgiften på: 

                        
  

   
             (           )                 

Hvis den samme mængde varme af fjernvarmeselskabet blev produceret på en naturgaske-

del vil forsyningssikkerhedsafgiften øge energiafgiften med: 279,5 øre/Nm3 – 239,5 øre/Nm3 

= 40 øre/Nm3 naturgas.  

Hvis der forudsættes en nedre brændværdi på 11 kWh/Nm3 og en virkningsgrad på kedelan-

lægget på 100 %, kan den forøgede afgift findes til: 

                
              

          
               

                                    
   

   
             /år 

Dette betyder, at fjernvarmeselskabet, der modtager 30.000 MWh overskudsvarme med for-

syningssikkerhedsafgiften sparer afgifter på naturgas svarende til godt 1 mio. kr./år, mod at 

virksomheden, der skal levere overskudsvarmen, skal betale ekstra afgifter svarende til 

330.000 kr./år. 

Samlet set er dette til stor fordel for projektøkonomien i løsningen – givet at fjernvarmesel-

skabet og virksomheden finder en løsning, hvor gevinsten deles på passende vis. 
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6 Potentialevurdering 
I dette kapitel opgøres potentialet for at udnytte overskudsvarme i dansk erhvervsliv, idet der 

i forhold potentialeopgørelsen fra 2009 /1/ er ændret følgende forhold: 

 Opgørelsen er baseret på Danmarks Statistiks nye standardgrupperinger og såvel 

som de seneste energiforbrugsdata fra Industritælling 2011 anvendes 

 Landbrug og gartneri samt handel og servicevirksomheder er medtaget, medens rå-

stofudvinding udelades 

 Muligheden for anvendelse af varmepumper til opgradering af overskudsvarme er 

medregnet, både ved intern udnyttelse af overskudsvarme og ved ekstern udnyttelse 

til fjernvarmeformål. 

Potentialeopgørelsen rummer således Danmarks Statistiks standardgrupperinger A-S (19 

standardgrupper), idet følgende dog er udeladt 

 B Råstofindvinding 

 CD Olieraffinaderier m.v. 

 D Energiforsyning 

 E Vandforsyning 

 F Bygge- og anlæg 

 H Transport 

Potentialeopgørelsen omfatter med denne baggrund et samlet energiforbrug (2011) på ca. 

210 PJ, hvor potentialeopgørelsen i 2009 omfattede et forbrug på ca. 115 PJ (2006-data). 

Specielt handels- og servicesektoren (godt 74 PJ) bidrager til denne forøgelse. 

Potentialeopgørelsen er i første omgang opgjort ud fra virksomhedsøkonomiske kriterier, idet 

det forventes, at private virksomheder maksimalt vil acceptere en tilbagebetalingstid for inve-

steringer på 4 år. 

Potentialeopgørelse er opgjort inkl. et medregnet tilskud fra energiselskaberne i henhold til 

energispareaftalen, således som tilskudsforholdene ser ud primo 2013. 

Der tilstræbes for alle anvendelsesformål i opgørelsen (intern udnyttelse, ekstern udnyttelse 

til fjernvarmeformål, anvendelse af varmepumper m.m.) at tage højde for om tilgængelige 

mængder af overskudsvarme matcher behovet for opvarmning, hvad enten der er tale om 

temperaturmæssige, tekniske eller afstandsmæssige barrierer m.m.  

Sådanne forhold er beskrevet i de enkelte afsnit nedenfor – for eksempel at visse sektorer 

har en mængde overskudsvarme til rådighed end hvad der kan udnyttes til rumvarmeformål.  

Der gives afslutningsvist en vurdering af potentialerne vurderet ud fra tilbagebetalingstider op 

til 10 år. 

6.1 Erhvervslivets energiforbrug 

Den seneste opgørelse af erhvervslivets energiforbrug fra Danmarks Statistik er fra Industri-

tællingen i 2011. I tabel 25 nedenfor vises denne opgørelse af energiforbruget i de forskellige 

brancher. 
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 Hovedbranche Delbranche Samlet 
energifor-
brug 

El Fjernvar-
me 

Brændsel 
til proces 
og rum-
varme 

Brændsel 
til Trans-
port 

    [PJ] [PJ] [PJ] [PJ] [PJ] 

A Landbrug, skovbrug og fiskeri           

  01000 Landbrug og gartneri 34 7 2 6 19 

  02000 Skovbrug 1 0 0 0 0 

  03000 Fiskeri 6 0 0 0 6 

CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri           

  100010 Slagterier 4 2 0 2 0 

  100020 Fiskeindustri 3 0 0 2 0 

  100030 Mejerier 5 1 0 4 0 

  100040 Bagerier, brødfabrikker mv. 3 1 0 2 0 

  100050 Anden fødevareindustri 10 3 1 7 0 

  110000 Drikkevareindustri 4 1 0 3 0 

  120000 Tobaksindustri 0 0 0 0 0 

CB Tekstil- og læderindustri 1 1 0 1 0 

CC Træ- og papirindustri, trykkerier           

  16000 Træindustri 4 1 0 2 0 

  17000 Papirindustri 5 1 0 4 0 

  18000 Trykkerier mv. 1 1 0 0 0 

CE Kemisk industri 7 3 0 5 0 

CF Medicinalindustri 3 1 1 1 0 

CG Plast-, glas- og betonindustri           

  22000 Plast- og gummiindustri 3 2 0 1 0 

  230010 Glasindustri og keramisk industri 2 0 0 1 0 

  230020 Betonindustri og teglværker 17 2 0 15 0 

CH Metalindustri 9 3 1 5 1 

CI Elektronikindustri 1 0 0 0 0 

CJ Fremst. af elektrisk udstyr 1 0 0 0 0 

CK Maskinindustri 6 2 1 3 0 

CL Transportmiddelindustri 2 1 0 1 0 

CM Møbel og anden industri mv. 4 1 0 2 0 

Handel og Service           

  G Handel 37 13 8 11 6 

  I Hoteller og restauranter 7 2 3 2 0 

  IT og tele 7 4 2 2 0 

  Kontor og service mm. 16 4 5 6 1 

  Kultur og andet 7 3 2 2 0 

Total 210 59 25 91 35 

Tabel 25: Erhvervslivets totale årlige energiforbrug fordelt på brancher samt energiformer (Danmarks 
statistik år 2011). Forbrug angivet til 0 PJ er ikke nødvendigvis 0, men << 1 PJ. 

Af det samlede energiforbrug på godt 210 PJ, er det brændsels- og fjernvarmeforbruget, der 

er relevant at se på ift. udnyttelse af overskudsvarme, svarende til et samlet forbrug på godt 

116 PJ/år. 
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Det ses, at det først og fremmest er fødevareindustri (godt 22 PJ) og handel og servicefag 

(godt 40 PJ), der er hovedsektorerne i brændsels- og fjernvarmeforbruget. 

Også plast-, tegl og betonindustri udgør et væsentligt brændselsforbrug af størrelsesordenen 

16 PJ/år, først og fremmest til betonindustri (specielt cement) og teglværker. 

Indenfor landbrug og gartneri viser data fra 2006 /4/, at ca. 5,4 PJ af brændsels- og fjernvar-

meforbruget er procesvarmeforbrug i gartnerier. 

I tabel 26 nedenfor ses brændsels- og fjernvarmeforbrugets fordeling på hhv. ”proces” og 

”rumvarme”, idet der for sidstnævnte er beregnet værdier sektor for sektor baseret på Ener-

gistyrelsens ”Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug” i 2010. 

Rumvarmeforbruget er beregnet ud fra det samlede energiforbrug og rumvarmeandelen fra 

”Kortlægning af erhvervslivets energiforbrug” /2/. Det skal ift. rumvarmeforbruget bemærkes, 

at rumvarmeprocenterne er baseret på energisyn gennemført før introduktionen af rumvar-

meafgiften i 1996. Det må forventes, at der har været et skred i disse fordelingsprocenter, da 

de nye afgifter har givet et stort økonomisk incitament til at spare på rumvarmeforbruget. 

Det ses, at rumvarmeforbruget udgør i alt godt 50 PJ erhvervslivets brændsels- og fjernvar-

meforbrug, hvilket dog i stor udstrækning skyldes at rumvarmeforbruget er stort i handels- og 

servicesektoren (40 PJ). 

Det skal bemærkes at rumvarmeforbrug og procesvarmeforbrug i tabel 26 også omfatter el-

varme, hvorfor summen af kolonnerne ikke stemmer med kolonnen ”fjernvarme og brænds-

ler”. 

Rumvarmeforbruget i tabel 26 er 5 PJ større end i Go’Energis opgørelse af overskudsvar-

mepotentialer sommeren 2012 /3/, hvilket skyldes at opgørelsesmetoden (fordeling af 

brændsel til transport) er gjort mere præcis. 
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 Hovedbranche  Delbranche Fjernvarme og 
brændsler 

Samlet rum-
varmeforbrug 

Total Proces-
varme (*) 

    [PJ] [PJ] [PJ] 

A Landbrug, skovbrug og fiskeri       

  01000 Landbrug og gartneri 8,1 0,0 8,4 

  02000 Skovbrug 0,2 0,1 0,1 

  03000 Fiskeri 0,0 0,0 0,0 

CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri       

  100010 Slagterier 2,6 0,5 2,2 

  100020 Fiskeindustri 2,4 0,2 2,2 

  100030 Mejerier 4,4 0,3 5,0 

  100040 Bagerier, brødfabrikker mv. 1,9 0,5 1,4 

  100050 Anden fødevareindustri 7,7 0,9 6,3 

  110000 Drikkevareindustri 2,9 0,2 2,7 

  120000 Tobaksindustri 0,2 0,1 0,1 

CB Tekstil- og læderindustri 0,8 0,2 0,8 

CC Træ- og papirindustri, trykkerier       

  16000 Træindustri 2,7 0,6 2,2 

  17000 Papirindustri 3,9 0,2 3,7 

  18000 Trykkerier mv. 0,6 0,5 0,1 

CE Kemisk industri 4,8 0,5 4,3 

CF Medicinalindustri 1,9 0,7 1,3 

CG Plast-, glas- og betonindustri       

  22000 Plast- og gummiindustri 1,2 0,7 0,6 

  230010 Glasindustri og keramisk industri 1,0 0,1 0,9 

  230020 Betonindustri og teglværker 14,7 0,7 14,2 

CH Metalindustri 5,3 0,8 6,3 

CI Elektronikindustri 0,6 0,5 0,2 

CJ Fremst. af elektrisk udstyr 0,5 0,4 0,2 

CK Maskinindustri 3,6 2,9 1,1 

CL Transportmiddelindustri 0,9 0,6 0,4 

CM Møbel og anden industri mv. 2,5 1,9 0,6 

Handel og Service       

  G Handel 18,9 17,8 4,9 

  I Hoteller og restauranter 4,1 3,7 1,3 

  IT og tele 3,1 3,6 0,3 

  Kontor og service mm. 10,8 11,3 0,4 

  Kultur og andet 4,1 3,5 0,3 

Total 116 54 73 

Tabel 26: Erhvervslivets energiforbrug (2011) fordelt på proces og rumvarme (*procesvarme er 
brændsler, fjernvarme og el). 

I tabel 27 nedenfor er erhvervslivets procesenergiforbrug fordeling på temperaturniveau vist.  

  



Viegand Maagøe  |  Analyse af mulighederne for bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industrien 57 

 

 Hovedbranche Delbranche Fjernvarme 
og brænds-
ler 

Samlet 
rumvarme-
forbrug 

Procesvar-
me 

Proces 
(T<60 °C) 

Proces 
(T<100 °C) 

Proces 
(T>100 °C) 

    [PJ] [PJ] [PJ] [PJ] [PJ] [PJ] 

A Landbrug, skovbrug og fiskeri             

  01000 Landbrug og gartneri 8,1 0,0 8,4 4,2 8,4 0,0 

  02000 Skovbrug 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 

  03000 Fiskeri 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri             

  100010 Slagterier 2,6 0,5 2,2 0,9 1,7 0,4 

  100020 Fiskeindustri 2,4 0,2 2,2 0,9 1,8 0,4 

  100030 Mejerier 4,4 0,3 5,0 1,8 3,5 1,5 

  100040 Bagerier, brødfabrikker 
mv. 

1,9 0,5 1,4 0,3 0,6 0,8 

  100050 Anden fødevareindustri 7,7 0,9 6,3 2,2 4,4 1,9 

  110000 Drikkevareindustri 2,9 0,2 2,7 0,9 1,9 0,8 

  120000 Tobaksindustri 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 

CB Tekstil- og læderindustri 0,8 0,2 0,8 0,3 0,6 0,2 

CC Træ- og papirindustri, trykkerier             

  16000 Træindustri 2,7 0,6 2,2 1,0 2,0 0,2 

  17000 Papirindustri 3,9 0,2 3,7 0,7 1,5 2,2 

  18000 Trykkerier mv. 0,6 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 

CE Kemisk industri 4,8 0,5 4,3 0,9 1,7 2,6 

CF Medicinalindustri 1,9 0,7 1,3 0,4 0,8 0,5 

CG Plast-, glas- og betonindustri             

  22000 Plast- og gummiindustri 1,2 0,7 0,6 0,1 0,3 0,3 

  230010 Glasindustri og keramisk 
industri 

1,0 0,1 0,9 0,0 0,1 0,8 

  230020 Betonindustri og tegl-
værker 

14,7 0,7 14,2 0,7 1,4 12,8 

CH Metalindustri 5,3 0,8 6,3 0,3 0,6 5,7 

CI Elektronikindustri 0,6 0,5 0,2 0,1 0,2 0,0 

CJ Fremst. af elektrisk udstyr 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 

CK Maskinindustri 3,6 2,9 1,1 0,3 0,6 0,6 

CL Transportmiddelindustri 0,9 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 

CM Møbel og anden industri mv. 2,5 1,9 0,6 0,2 0,4 0,2 

Handel og Service             

  G Handel 18,9 17,8 4,9 1,2 2,4 2,4 

  I Hoteller og restauranter 4,1 3,7 1,3 0,3 0,7 0,7 

  IT og tele 3,1 3,6 0,3 0,1 0,2 0,2 

  Kontor og service mm. 10,8 11,3 0,4 0,1 0,2 0,2 

  Kultur og andet 4,1 3,5 0,3 0,1 0,2 0,2 

TOTAL 116,3 54,1 72,6 18,3 36,5 36,0 

Tabel 27: Skønnet (af Viegand Maagøe) fordeling af brændsels og fjernvarmeforbrug på temperatur-
niveau. 
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Tabel 27 er opgjort ved, at der branche for branche er foretaget en vurdering af i hvilket om-

fang procesenergiforbruget forefindes ved temperaturer under 60°C, mellem 60 og 100°C 

eller over 100°C, se bilag E. 

Det er ift. udnyttelse af overskudsvarme interessant at observere i tabel 27, at op mod 75% 

af det termiske energiforbrug (rumvarme og proces) ligger ved temperaturer under 100°C og 

at 2/3 ligger under 60°C. 

Disse forhold betyder, at der rent teknisk er særdeles store potentialer for at udnytte over-

skudsvarme internt i virksomhederne enten direkte eller ved at hæve temperaturen af over-

skudsvarmen med varmepumper, afhængigt af omfanget af tilgængelig overskudsvarme. 

6.2 Erhvervslivets overskudsvarme 

Overskudsvarme er jævnfør definitionen i kapitel 2 den varme, der er til rådighed, når virk-

somhederne har optimeret anlæg og processer behørigt. 

I tabel 28 nedenfor er typiske overskudsvarmekilder i erhvervslivet opgjort for hovedteknolo-

gier. 

Teknologi Beskrivelse 

Kedler* Genvinding af varme i røggas  
(afgiftsmæssigt ikke overskudsvarme) 

Tørring og opvarmning (ovne) Genvinding af varme fra afkast 

Inddampere Genvinding af varme fra produktkondensat 

Smelteprocesser Genvinding af varme fra afkast og vandkøling 

Anden varme over 150 °C Genvinding af varme fra afkast 

Trykluftanlæg Genvinding af varme fra oliekøling 

Køleanlæg Genvinding af varme fra oliekøling, overhedning og kondensator  

Hydraulik Genvinding af varme fra oliekøling 

Tabel 28: Typiske overskudsvarmekilder i erhvervslivet (*Røggasvarme fra kedler regnes afgiftsmæs-
sigt ikke for at være overskudsvarme). 

Overskudsvarmekilder har typisk relativt lave temperatur, men for enkelte teknologier kan 

overskudsvarme ligge ved et temperaturniveau der gør bredere anvendelsesmuligheder mu-

lige: 

 Brænding – røggasser vil kunne ligge ved op til 200-250°C og kan køles betydeligt 

ned til under kondenseringstemperatur afhængigt af brændslet 

 Tørreovne og afkast fra processer – også her vil temperaturerne kunne ligge ved re-

lativt høje temperaturer 

Gennemgående er det dog karakteristisk at størstedelen af overskudvarmen ligger ved rela-

tivt lave temperaturer, og typisk vil mange virksomheder finde en stor del af overskudsvar-

men i køletårne, der bortventilere varmen. Det gælder for eksempel overskudsvarme fra: 

 køleanlæg 

 trykluftsanlæg 

 inddampere 

 hydraulik 
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 diverse vand/oliekøling af maskiner og procesanlæg 

 m.m. 

 

I tabel 29 nedenfor er de tilgængelige overskudsvarmemængder på kedler hhv. processer og 

forsyningsanlæg i øvrigt opgjort (se bilag F for opgørelsesmetode). 

Det ses, at den samlede tilgængelige mængde af overskudsvarme er knap 50 PJ, hvoraf 

størstedelen ligger i køletårne (inkl. opgraderet varme), medens procesanlæg har en over-

skudsvarme-mængde af størrelsesordnen 6 PJ.. 

Af de godt 6 PJ overskudvarme fra procesanlæg er ca. 4,5 PJ fra tørreanlæg, specielt i føde-

vareindustri, papirindustri og på teglværker. Det skal bemærkes, at den største papirvirk-

somhed (Dalum) er lukket med udgangen af 2012. 

Af de ca. 41 PJ overskudsvarme fra forsyningsanlæg er ca. 5 PJ overskudsvarme fra køle- 

og trykluftanlæg, medens resten er overskudsvarme, der er opgraderet med varmepumper. 

Specielt fødevareindustri har meget store mængder af lav-temperatur overskudsvarme, hvil-

ket kan henføres til de mange processer og forsyningsanlæg, der udvikler varme i netop 

denne type af produktionsprocesser. 

Også handels- og servicesektoren har store mængder af lav-temperatur overskudsvarme, 

hvilket skyldes den udstrakte brug af køleanlæg i sektoren.  
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Hoved-
branche 

Delbranche Samlet energi-
forbrug 

Kedeltab Processer (1) Forsyningsan-
læg (2) 

Andet (inkl. 
transport) 

  
[PJ] [PJ] [PJ] [PJ] [PJ] 

A Landbrug, skovbrug og fiskeri 
     

 
01000 Landbrug og gartneri 33,8  0,5 0,5  1,8  31,1  

 
02000 Skovbrug 0,6  0,0 0,0  0,0  0,6  

 
03000 Fiskeri 6,1  0,0 0,0  0,0  6,1  

CA Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 
     

 
100010 Slagterier 4,3  0,1 0,2  3,1  1,0  

 
100020 Fiskeindustri 2,9  0,1 0,2  1,3  1,3  

 
100030 Mejerier 5,3  0,3 0,4  3,7  1,0  

 
100040 Bagerier, brødfabrikker 
mv. 

2,9  0,0 0,2  0,3  2,4  

 
100050 Anden fødevareindustri 10,4  0,2 0,7  3,7  5,8  

 
110000 Drikkevareindustri 3,7  0,1 0,2  1,3  2,0  

 
120000 Tobaksindustri 0,3  0,0 0,0  0,0  0,2  

CB Tekstil- og læderindustri 1,4  0,0 0,1  0,0  1,2  

CC Træ- og papirindustri, trykkerier 
     

 
16000 Træindustri 3,6  0,1 0,4  0,1  3,0  

 
17000 Papirindustri 4,9  0,1 0,7  0,1  4,0  

 
18000 Trykkerier mv. 1,3  0,0 0,0  0,2  1,1  

CE Kemisk industri 7,5  0,2 0,3  2,4  4,6  

CF Medicinalindustri 3,3  0,1 0,1  2,3  0,8  

CG Plast-, glas- og betonindustri 
     

 
22000 Plast- og gummiindustri 3,1  0,0 0,1  1,0  2,0  

 
230010 Glasindustri og kera-
misk industri 

1,5  0,0 0,0  0,1  1,4  

 
230020 Betonindustri og tegl-
værker 

16,5  0,1 0,9  0,1  15,5  

CH Metalindustri 8,7  0,0 0,3  0,2  8,3  

CI Elektronikindustri 1,1  0,0 0,0  0,1  1,0  

CJ Fremst. af elektrisk udstyr 1,0  0,0 0,0  0,1  0,9  

CK Maskinindustri 6,0  0,1 0,1  0,9  4,9  

CL Transportmiddelindustri 1,6  0,0 0,1  0,1  1,4  

CM Møbel og anden industri mv. 4,0  0,1 0,1  0,2  3,7  

Handel og Service 
     

 
G Handel 37,5  0,5 0,5  12,8  23,7  

 
I Hoteller og restauranter 6,7  0,0 0,1  2,4  4,2  

 
IT og tele 7,2  0,1 - 1,4  5,7  

 
Kontor og service mm. 15,8  0,0 0,0  0,9  14,9  

 
Kultur og andet 6,9  0,1 - 0,7  6,2  

Total 210  3 6  41  160  

Tabel 29: Potentielle overskudsvarmekilder i erhvervslivet (kedeltab medregnes ikke i potentialer). 
(1) Processer består af: Opvarmning/kogning, tørring, brænding/sintring, smeltning og anden 

varme,  
(2) Forsyningsanlæg består af: køleanlæg, trykluft og opgraderet varme fra varmepumper (udnyt-

telse af lav-temperatur overskudsvarme i køletårne fra processer, inddampere m.m.) 
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6.3 Potentiale for intern udnyttelse af overskudsvarme 

Der er jævnfør ovenstående opgørelser af energiforbrug og mængder af overskudsvarme 

store tekniske potentialer for at anvende overskudsvarme til opvarmningsformål, dels direkte, 

men først og fremmest via anvendelse af varmepumper til opgradering af ”lunken” over-

skudsvarme til passende temperaturer. 

Der gives i dette og følgende afsnit en oversigt over potentialer ved forskellige anvendelses-

formål (hhv. intern, eksternt, m/u varmepumpe m.m.) ud fra en principiel prioritering at det 

altid bedst vil kunne betale sig at udnytte overskudsvarme internt, sekundært eksternt og 

tertiært med brug af varmepumper (der i modsætning til direkte anvendelse har en driftsom-

kostning) 

6.3.1 Direkte intern anvendelse af overskudsvarme 

En direkte anvendelse af overskudsvarme til opvarmningsformål vil være muligt for den 

mængde overskudsvarme der kommer fra processer og delvist fra køle- og trykluftanlæg. At 

sidstnævnte angives som ”delvist” skyldes at store dele af overskudsvarmen fra køleanlæg 

ligger i kondensatorer ved lave temperaturer, hvilket ikke umiddelbart kan finde anvendelse. 

Det vurderes, at den mængde overskudsvarme der rent teknisk kan anvendes fra disse kil-

der direkte til interne opvarmningsformål i alt er af størrelsesordenen 6-7 PJ/år. 

Det springende punkt er ift. dette tekniske potentiale er i hvilke udstrækning det rent virk-

somheds-økonomisk kan betale sig at udnytte overskudsvarmen: 

 En del direkte anvendelser vil være relativt dyre i investeringer 

For eksempel er størstedelen af den nuværende varmeforsyning i erhvervslivet 

dampbaseret, hvor overskudsvarme ikke direkte kan afsættes. Der skal i de fleste til-

fælde etableres nye forsyningsledninger for at udnytte overskudsvarme internt, hvilket 

er dyrt og forøger tilbagebetalingstid til et uacceptabelt niveau. 

I andre tilfælde – for eksempel for tørreprocesser – skal der etableres luft/luft- eller 

luft/vand-varmevekslere for at udnytte overskudsvarme. Sådanne er typisk dyre.  

Specielt ift. tørreprocesser (hvor en stor del af overskudsvarme fra proces ligger) skal 

der ofte etableres posefiltre for at frafiltrere støv, der ellers vil tilstoppe varmeveksle-

re. Dette øger også investeringsomkostningerne betragteligt. 

 Visse steder – specielt hvad angår overskudsvarme fra processer – vil varmen ikke 

kunne afsættes internt pga. temperaturforhold og mængder.  

Dette angår specielt overskudsvarme fra tørreprocesser i papirindustri, fødevareindu-

stri og teglværker (4,5 PJ). Her vil ekstern udnyttelse til fjernvarmeformål eller andre 

fabrikker være eneste mulighed. 

 Samtidighedsforhold mellem mængde af overskudsvarme og opvarmningsbehov ift. 

døgn/uge/år kan nødvendiggøre varmelagring, hvilket komplicerer og fordyrer instal-

lationer. 

Det vurderes, at af størrelsesordnen 2-3 PJ/år kan udnyttes direkte internt såfremt der ac-

cepteres tilbagebetalingstider op til 10 år. 
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Set fra et virksomhedsøkonomisk synspunkt vurderes det, at potentialet er noget mindre - af 

størrelsesordenen 1 PJ/år – erfaringsmæssigt ligger tilbagebetalingstiden på sådanne pro-

jekter fra 1-2 år og op, hvilket betyder at mange projekter ikke kan betale sig. 

Potentialet på 1 PJ/år er lidt mindre end opgjort i 2008 /1/, hvilket er en balance mellem at en 

del muligheder er udnyttet siden da samt at energipriserne har været stigende såvel som 

energiselskabernes tilskud har været befordrende for investeringer, hvilket forbedrer økono-

mien/øger potentialet for disse løsninger. 

6.3.2 Intern udnyttelse af overskudsvarme via varmepumper 

Potentialet for internt at udnytte overskudsvarme via varmepumper er teknisk set meget stort 

(tilgængelig mængde af overskudsvarme er af størrelsesordnen 40 PJ/år), men sådanne 

løsninger mange af de samme barrierer som en intern direkte anvendelse af overskudsvar-

me (uden varmepumper): 

 Varmeforsyningsnet er primært baseret på damp (relativt dyre ombygninger) uden 

mulighed for integration af varmepumper  

 Luft/væske-varmevekslere er dyre i investeringsomkostninger 

Mulighederne for at integrere varmepumper i varmeforsyningen består derfor først og frem-

mest i: 

 at bygningsopvarmning i virksomheder med dampanlæg ofte er vandbaseret (radiato-

rer samt varmecoils i ventilationsanlæg), med gode tekniske muligheder for at opgra-

dere lavværdig varme til en tilstrækkelig høj forsyningstemperatur (60-80°C). 

 Direkte enkeltanvendelser ved forvarmning af luft eller processtrømme i virksomhe-

ders procesanlæg som supplement til den normale energiforsyning 

 Ift. bygningsopvarmning er der store forskelle i mulighederne i de enkelte sektorer: 

 I fødevaresektoren er behovet for rumvarme jf. tabel 26 ovenfor af størrelsesordenen 

3 PJ/år, og der er via varmepumpedrift langt større mængder overskudsvarme til rå-

dighed, ca. 9 PJ/år 

Det vurderes at det teknisk realistiske potentiale er noget mindre – af størrelsesorde-

nen 1-2 PJ/år. 

 Inden for træindustri, farmaceutiske virksomheder og trykkerier er der nogenlunde ba-

lance mellem mængder og behov (3 og 3 PJ/år), men samtidighedsforhold som-

mer/vinter vil betyde at potentialet for varmepumpedrift er noget mindre. 

Desuden vil en del af rumvarmebehovet i for eksempel træindustri være dækket af 

træaffald, hvorfor det teknisk realistiske potentiale er maksimalt 1 PJ/år. 

 I jern og metalindustri m.m. er rumvarmebehovet stort (8 PJ), men den tilgængelige 

mængde overskudsvarme er relativt lille (2 PJ/år), hvorfor det teknisk realistiske po-

tentiale vurderes til 1 PJ/år. 
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 I handel- og servicesektoren er rumvarmebehovet meget stort (ca. 40 PJ/år), hvilket 

skal sættes i forhold til en tilgængelig mængde overskudsvarme på 18 PJ/år, heraf en 

del dækket med fjernvarme (der i visse områder er meget billig). 

Desuden er mange installationer meget små, det vil sige at overskudsvarmen (der 

primært er tilgængelig fra køleanlæg) kommer fra køleskabe/små installationer, hvor 

varme enten udnyttes allerede (direkte afsætning af kondensatorvarm i lokaler) eller 

er teknisk vanskelig at udnytte. 

Det vurderes at det tekniske potentiale for varmepumpedrift i handel- og servicesek-

toren maksimalt udgør 4 PJ/år. 

Det samlede tekniske potentiale for intern udnyttelse af overskudsvarme i varmepumper til 

rumvarmeformål i erhvervslivet udgør således af størrelsesordenen 7-8 PJ/år. 

Det virksomhedsøkonomiske potentiale vil ligge noget lavere, først og fremmest fordi erfarin-

ger /9/ med udnyttelse af overskudsvarme i handels- og servicesektoren viser af varmepum-

pedrift har lange tilbagebetalingstider. 

Samlet vurderes potentialet med tilbagebetalingstider op til 4 år at være maksimalt 2 PJ/år. 

Ift. direkte enkeltanvendelser (proces) af varmepumper er et eksempel på udnyttelse af over-

skudsvarme i køletårne til forvarmning af processer illustreret i figur 17 nedenfor. 

 

Figur 17. Varmepumpeløsning for udnyttelse af overskudsvarme fra inddamper til tørreproces 

Varmepumpeanlægget i figuren udnytter 40°C overskudsvarme fra et inddamperanlæg til 

forvarmning af luft til et spraytørreanlæg fra 28,5 til 63°C, hvorefter den resterende opvarm-

ning af luften op til 200°C sker på normal vis med damp. 
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Eksemplet er illustrativt for, at man i erhvervslivet kan finde anvendelser af varmepumper 

som supplement til de normale dampbaserede opvarmningsanlæg. Et tilsvarende eksempel 

kan findes hos /10/, og op mod 50 tilsvarende projekter er aktuelt i gang på dette område i 

dansk erhvervsliv /11/.  Disse anvendelser er alle aktualiseret af, at naturgas- og oliepriserne 

de seneste 5-7 år er steget betydeligt mere end elprisen, hvorfor varmepumpedrift er blevet 

mere rentabel. 

Ift. vurdering af potentiale er typiske anvendelser: 

 Forvarmning af luft til tørreprocesser 

Tørring udgør /2/ 17% af fremstillingsindustriens samlede brændsels- og fjernvarme-

forbrug svarende til 17% af ca. 66 PJ/år eller 11PJ/år . Ift. anvendelse af varmepum-

per kan disse som normal teknologi maksimalt dække 20% af energiforbruget sva-

rende til 2 PJ/år 

 Fremstilling af vand til proces- og rengøringsformål 

Dette formål vurderes at udgøre af størrelsesordenen 5% af procesvarmeforbruget i 

fødevare- og medicinalvareindustri svarende til ca. 1 PJ/år. Heraf kan varmepumpe-

drift dække op til halvdelen. 

 Opvarmningsformål omkring pasteurisering og forvarmning af produkter – samlet set 

et forbrug af størrelsesordenen 18 PJ/år, hvor skønsmæssigt halvdelen tek-

nisk/temperaturmæssigt set kan dækkes med varmepumper – ca. 9 PJ/år.  

Samlet set vurderes det tekniske potentiale (med almindelige teknologier) at være af størrel-

sesorden 10 PJ/år, hvoraf 3 PJ/år vil være økonomisk interessant at dække via varmepum-

per. 

Medregnes potentiale for bygningsopvarmning (2/PJ/år) vurderes potentialet samlet at være 

4 PJ/år – der skal kompenseres for at den samme mængde overskudsvarme ikke kan udnyt-

tes 2 gange. 

6.4 Potentiale for ekstern udnyttelse af overskudsvarme 

Som for den interne anvendelse af overskudsvarme sker opgørelse af eksterne potentialer 

nedenfor dels ift. direkte afsættelse af overskudsvarme, dels ift. anvendelse af varmepum-

per. Desuden er der kort angivet muligheder i relation til Energistyrelsens kommende til-

skudsordning ”VE til proces” /4/. 

6.4.1 Direkte eksternt anvendelse af overskudsvarme 

Som det er gennemgået under erfaringsopsamlingen i kapitel 4 har der siden den sidste po-

tentialeopgørelse været en betydelig aktivitet i forhold til at udnytte overskudsvarme eksternt 

til fjernvarmeformål og det må forventes, at en vis del at det økonomisk interessante poten-

tiale er udnyttet. 

Potentialet for eksternt at afsætte overskudsvarme til fjernvarmeformål uden brug af varme-

pumper er afgrænset til de sektorer hvor temperaturen er tilstrækkelig høj (>100°C) og hvor 

overskudsvarmemængderne er så store at intern anvendelse ikke er mulig. 
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Ift. brancher er det derfor primært fra processer hvor der sker brænding, tørring og lignende 

at der forventes at være potentialer – heraf er en lang række muligheder allerede udnyttet jf. 

listen ovenfor. 

Det er ved gennemgang af størrelsesordener i ovenstående liste af virksomheder opgjort at 

den øgede afsætning af overskudsvarme der er sket til fjernvarmeformål siden potentialeop-

gørelsen i 2008 er af størrelsesordenen 1 PJ/år.  

Det skal bemærkes, at den stigende anvendelse af biomasse i fjernvarmeværker i dag er 

barriere ift. disse muligheder, da varmeprisen i disse systemer er lav og det er vanskeligt at 

opnå en salgspris på overskudsvarme der giver en fornuftig forrentning af investeringen jf. de 

eksempler der er opstillet i kapitel 5. 

Af det opgjorte potentiale i 2008 (3 PJ/år) må det derfor forventes at der resterer et potentiale 

af størrelsesordenen 1 PJ/år. 

6.4.2 Ekstern udnyttelse af overskudsvarme via varmepumper 

Der er teknisk set meget store potentialer for at anvende varmepumper til opgradering af 

overskudsvarme til fjernvarmeformål, men rent økonomisk er der en række begrænsninger: 

 Der er grænser for hvor store temperaturløft en varmepumpe kan realisere og samti-

dig have en god driftsøkonomi – typisk vil temperaturløft over 35°C kræve etablering 

af 2-trins varmepumper, hvilket fordyrer investeringerne med op i mod 30%. 

 Fjernvarmeprisen er i mange tilfælde lav (biomassefyrede fjernvarmesystemer), hvil-

ket vanskeliggør en tilstrækkelig god forrentning af investeringen. 

Rationalet er, at det i langt de fleste sektorer bedst kan betale sig at anvende varmepumper 

til interne rumvarmeformål – på nær de sektorer hvor der er stort overskud af overskudsvar-

me ift. rumvarmebehovet. 

Samlet set er en meget stor mængde overskudsvarme til rådighed til fjernvarmeformål – det 

vurderes i forlængelse af opgørelserne ovenfor at op i mod 20 PJ/år ikke vil kunne finde an-

vendelse internt på virksomhederne. 

En stor del af dette tekniske potentiale vil dog ligge i relativt stor afstand fra fjernvarmenet 

og/eller udgøre en energimængde der er for lille til at berettige etableringen af rørledninger 

m.m. for udnyttelse til fjernvarmeformål. 

Et forsigtigt gæt vil være at af størrelsesordenen 4 PJ/år vil kunne anvendes eksternt via 

varmepumper såfremt en tilbagebetalingstid op til 10 år accepteres – dette potentiale vil væ-

re betydeligt lavere (2 PJ/år) såfremt kun tilbagebetalingstider under 4 år accepteres. 

6.5 Udveksling af overskudsvarme mellem virksomheder 

Det skal bemærkes, at der i begrænset omfang vurderes at være potentiale for at udveksle 

overskudsvarme mellem virksomheder. 

Dette vil potentialemæssigt være tilfældet i de brancher, hvor mængden af overskudsvarme 

er betydelig og større end hvad der kan findes anvendelse for internt på virksomhederne. Det 

gælder for eksempel fødevareindustrien, hvor der er store mængde overskudsvarme til rå-
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dighed – som for eksempel kunne bruges til rumvarmeformål i jern- og metalindustrien (hvor 

der ofte er for lidt overskudsvarme til at dække egne behov). 

Det vurderes, at dette potentiale er af størrelsesordenen 1 PJ/år såfremt der accepteres til-

bagebetalingstider op til 4 år. Potentialet vil i vid udstrækning forudsætte anvendelse af var-

mepumper. 

6.6 Samlet potentiale for udnyttelse af overskudsvarme 

Der er i tabel 30 nedenfor opgjort et samlet potentiale for anvendelse af overskudsvarme, 

såfremt der accepteres op til 4 års tilbagebetalingstid, og såfremt der tages udgangspunkt i 

de rammevilkår, der er gældende per 1. maj 2013. 

Udnyttelsesform Mængde (PJ/år) 

Direkte internt 1 

Internt via varmepumper 4 

Direkte eksternt 1 

Eksternt via varmepumper 2 

Udveksling mellem virksomheder 1 

Total 9 

Tabel 30. Samlet potentiale for udnyttelse af overskudsvarme op til 4 års tilbagebetalingstid. 

Det ses, at der er tale om en betydelig energimængde af størrelsesordenen 9 PJ/år eller sva-

rende til af størrelsesordenen knap 8% af erhvervslivets brændsels- og fjernvarmeforbrug 

(fraregnet råstofindvinding, raffinaderier og bygge-anlægssektoren). 

En meget stor andel af dette potentiale er bundet i anvendelse af varmepumper – således 

vurderes det samlede potentiale for direkte udnyttelse af overskudsvarme at være af størrel-

sesordenen 2 PJ/år eller noget mindre end opgjort i 2009 (5 PJ/år). Denne reduktion skyldes 

dels, at mange virksomheder de senere år har udnyttet mulighederne for at afsætte fjern-

varme, men også at der har været en del lukninger af større virksomheder, som tidligere har 

figureret i potentialeopgørelserne. 

Det skal desuden bemærkes at opgørelsesmetoden i nærværende rapport er noget mere 

detaljeret end i opgørelsen i 2009, specielt hvad angår opgørelse af temperaturen af den 

tilgængelige overskudsvarme sektor for sektor, hvilket har præciseret opgørelsen. 

6.7 Langsigtede potentialer for udnyttelse af overskudsvarme 

Det kan i forhold til det økonomisk interessante potentiale for udnyttelse af overskudsvarme 

godtgøres, at der er et potentiale for at udnytte overskudsvarme på op mod 25 PJ per år, 

såfremt der accepteres tilbagebetalingstider op til 10 år, se tabel 31 nedenfor. En sådan tids-

horisont for investeringer vil typisk være acceptabel i fjernvarmeselskaber. 
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Udnyttelsesform Mængde (PJ/år) 

Direkte internt 3 

Internt via varmepumper 14 

Direkte eksternt 2 

Eksternt via varmepumper 4 

Udveksling mellem virksomheder 2 

Total 
 

25 

Tabel 31. Samlet potentiale for udnyttelse af overskudsvarme op til 10 års tilbagebetalingstid. 

Også dette potentiale forudsætter i vid udstrækning anvendelse af varmepumper, da tempe-

raturen af de tilgængelige overskudsvarmekilder er lav – kun af størrelsesordenen 6 PJ/år 

ligger i processer og af denne energimængde er en vis del stadig ved relativt lave temperatu-

rer. 

Økonomien i varmepumpedrift er således helt central i forhold at øge udnyttelsen af over-

skudsvarme. 

6.8 Ekstern udnyttelse af kondenseringsvarme fra biomasse 

Det skal i tilknytning til potentialerne gennemgået ovenfor bemærkes, at den kommende til-

skudsordning ”VE til proces” må forventes at kunne føre til samarbejde mellem virksomheder 

og fjernvarmeselskaber angående udnyttelse af kondenseringsvarme fra afbrænding af træ-

flis til fjernvarmeformål. 

Ved produktion af damp til procesformål vil der med træflis som brændsel restere af størrel-

sesorden 15-20% af brændværdien ved en kondensering. 

Det er svært at opgøre potentialerne for en sådan udnyttelse af kondenseringsvarme, men 

det er i /4/ vurderet, at op i mod 40 PJ/år af erhvervslivets brændselsforbrug rent teknisk vil 

kunne konverteres i perioden frem til 2020.   

Dette vil rent teknisk kunne frigøre en kondenseringsvarme af størrelsesordenen 6-8 PJ/år til 

fjernvarmeformål, hvilket i praksis nok vil ligge en del lavere, når økonomiske og praktiske 

hensyn skal medtages. 

6.9 CO2-fortrængningspotentiale 

Som en del af analysen er der opgjort et samlet potentiale for anvendelse af overskudvarme, 

såfremt der accepteres op til 4 års tilbagebetalingstid for industrien og med de rammevilkår, 

der p.t. er gældende.  

Potentialet er underopdelt i anvendelse til intern rumvarme for industrivirksomheden, ekstern 

anvendelse til fjernvarmeformål samt udveksling af overskudsvarme mellem virksomheder. 

Potentialet er endvidere underopdelt i, om der er tale om direkte anvendelse, eller om an-

vendelsen forudsætter en varmepumpe til at løfte temperaturniveau’et for at kunne bruges til 

opvarmningsformål (internt såvel som eksternt).  
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Resultatet af denne vurdering er et estimat på et uudnyttet potentiale på i alt 9 PJ/år, svaren-

de til godt 0,3 mio. t CO2/år. Ca. 2/3 af potentialet kræver en varmepumpe for at kunne ud-

nyttes, hvilket giver en mindre fortrængning, end hvis der er tale om direkte udnyttelse.  

Analysen har endvidere estimeret et langsigtet potentiale, såfremt der accepteres en tilbage-

betalingstid på 10 år for virksomhederne. I så fald er det uudnyttede potentiale estimeret til at 

være ca. 25 PJ, svarende til ca. 0,85 mio. t CO2/år 
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7 Konklusioner 
Det må samlet set konkluderes, at der de senere år såvel som aktuelt har været og er bety-

delig interesse for at udnytte overskudsvarme i erhvervslivet – men også, at der fremadrettet 

er betydelige energisparepotentialer at realisere på dette område. 

7.1 Potentialer for udnyttelse af overskudsvarme 

Det vurderes, at der ift. den nuværende opgjorte anvendelse af overskudsvarme (ca. 4,5 

PJ/år til fjernvarmeformål eller svarende til 4% af erhvervslivets energiforbrug) er et yderlige-

re potentiale på ca. det dobbelte eller ca. 9 PJ/år, såfremt tilbagebetalingstider op til 4 år ac-

cepteres. 

Dette potentiale vurderes først og fremmest at skulle realiseres via varmepumpeløsninger, 

da størstedelen af den tilgængelige overskudsvarme i erhvervslivet findes ved relativt lave 

temperaturer. 

En væsentlig del af potentialet (4 PJ/år) kan realiseres internt i virksomhederne, hvor der er 

store muligheder for at dække for eksempel rumvarmebehov med overskudsvarme, der er 

opgraderet med varmepumper. Yderligere 3 PJ/år er vurderet at kunne realiseres eksternt til 

fjernvarmeformål via varmepumper. 

Potentialet på 9 PJ/år er vurderet at kunne realisere en samlet CO2-besparelse på 0,3 mio. 

ton CO2 om året. Der er i denne vurdering taget højde for at størstedelen af potentialet skal 

realiseres med eldrevne varmepumper, hvorfor CO2-fortrængningspotentialet vil øges i takt 

med at elforsyningen bliver mere CO2-neutral. 

Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at Energistyrelsens kommende tilskudsordning 

”VE til proces” må forventes at kunne få en vis betydning for realisering af disse potentialer. 

Udnyttelse af varme i røggasser ved afbrænding af for eksempel træflis er ind til videre af-

giftsfritaget, og vil økonomisk derfor kunne være en ”driver” i forhold til samtidig at udnytte 

overskudsvarme i virksomhederne i kombinationsløsninger. 

Det skal desuden bemærkes, at de ovenfor nævnte potentialer ikke omfatter muligheder for 

intern varmegenvinding i industriens procesanlæg. Sådanne løsninger falder ikke ind under 

begrebet overskudsvarme, men rummer også væsentlige muligheder /2/.  

7.2 Betydning af rammevilkår 

Der er gennem analyser af rammevilkår og udvalgte cases i nærværende rapport godtgjort, 

at rammevilkårene for anvendelse af overskudsvarme er forbedret betydeligt de senere år. 

Ved intern udnyttelse af overskudsvarme er afgiftslovgivningen til direkte fordel for økonomi-

en i overskudsvarmeprojekter, da der opnås en direkte afgiftsfordel ved at udnytte over-

skudsvarme – man sparer samlet set afgiftsbetaling ved udnyttelse af overskudsvarme. 

Med samtidige investeringstilskud i henhold til Energiselskabernes energispareforpligtigelse 

er den samlede projektøkonomi ved intern udnyttelse af overskudsvarme ofte meget attrak-

tiv. 

Ved ekstern udnyttelse af overskudsvarme betales der overskudsvarmeafgift. Overskuds-

varmeafgiften kan forringe projektøkonomien for en virksomhed ved udnyttelse af over-

skudsvarme til fjernvarmeformål – hvis ikke afgiften kan faktureres til fjernvarmeselskabet. 
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Hvor virksomhederne ved intern anvendelse af overskudsvarme til rumvarmeformål sparer 

”rumvarmeafgift”, så vil de ved ekstern udnyttelse ikke have samme kompensation – det er 

her i princippet fjernvarmeselskabet, der sparer afgiften.  

Der er dog sket en betydelig forbedring af rammevilkårene for eksterne overskudsvarmepro-

jekter de senere år: 

 Elafgiften er lempet på el til rumvarme herunder til eldrevne varmepumper også for 

erhvervsvirksomheder herunder fjernvarmeleverandører fra 1. januar 2013. Det har 

forbedret rentabiliteten i varmepumpedrift meget betydeligt herunder muligheden for 

udnyttelsen af de største mængder overskudsvarme, der ikke umiddelbart har en 

brugbar temperatur.  

 

 Forsyningssikkerhedsafgiften har fra og med 1. februar 201316 medført højere samle-

de energiomkostninger til rumvarmeformål og gjort det mere økonomisk favorabelt at 

udnytte overskudsvarme, selvom også overskudsvarmeafgiften ved samme lejlighed 

blev øget” 

 

 Reglerne for energiselskabernes indberetning af energibesparelser fra varmepumpe-

projekter er præciseret efteråret 2012, hvorved varmepumper kategoriseres som 

energibesparelsestiltag (og ikke konvertering af energiart), hvilket muliggør større til-

skud fra energiselskaberne til sådanne projekter end tidligere. 

 

 Kvotelovgivningen gør det fremover muligt for virksomhederne at modtage gratiskvo-

ter for den overskudsvarme der afsættes til fjernvarmeformål. 

 Det er fra og med 1. august 2013 muligt at opnå økonomisk tilskud til overskudsvar-

meprojekter under tilskudsordningen VE til proces. Tilskuddet til sådanne projekter er 

på 20-40% af investeringen afhængigt af virksomhedsstørrelse (jo større virksomhed, 

jo mindre tilskud). 

Det skal desuden bemærkes, at brændselspriser (uden afgift) er steget kraftigt de seneste 10 

år, hvilket gør overskudsvarmeprojekter mere rentable 

Samlet viser de cases, der er opstillet i projektet, at tilbagebetalingstiden for typiske over-

skudsvarmeprojekter er reduceret med 30-40% siden efteråret 2012, hvilket bringer disse 

løsninger under eller tæt på de tilbagebetalingstider, som erhvervslivet typisk kræver (mak-

simalt 3-4 år). 

Det er gennem spørgeskemaanalyse hos udvalgte virksomheder samt gennem kontakt til 

aktører i energisektoren da også godtgjort, at der aktuelt gennemføres mange analyser af 

muligheder for både intern og ekstern udnyttelse af overskudsvarme. 

7.3 Aktører og partnerskaber 

Den aktuelle interesse for overskudsvarmeområdet må dels henføres til at rammevilkårene 

for udnyttelse af overskudsvarme er blevet mere gunstige som beskrevet ovenfor. 

Dernæst har Energistyrelsen sat fokus på området – dels hos aftalevirksomheder (der siden 

2009 har lavet særlige undersøgelser på området), dels ved informationsaktiviteter, blandt 

andet i regi af Go’Energi i 2011/2012. 
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Dernæst har energispareaftalen sat et meget omfattende fokus på energieffektivisering i 

blandt andet erhvervslivet, og et stort antal aktører – både private rådgivere, energiselskaber 

og producenter af varmepumper m.m. – er opsøgende i forhold til mulighederne for at udvikle 

projekter for udnyttelse af overskudsvarme. 

Det skal i relation til dette specielt bemærkes, at flere fjernvarmeselskaber er begyndt at inte-

ressere sig for mulighederne for at udnytte overskudsvarme som led i arbejdet med at pro-

ducere mere CO2-neutral fjernvarme. 

7.4 Barrierer 

Det er gennem kortlægningsarbejdet fundet, at der er en række væsentlige ikke-økonomiske 

barrierer i forhold til en øget udnyttelse af overskudsvarme i erhvervslivet. 

Disse er først og fremmest: 

 Det er stadig en udbredt opfattelse i mange virksomheder, at ”afgifter ødelægger mu-

lighederne for at udnytte overskudsvarme”. 

 

Dette er kritisk, dels i forhold til at intern udnyttelse af overskudsvarme rent økono-

misk ikke påvirkes negativt af afgiftslovgivningen, dels i forhold til at traditionelle var-

megenvindingsprojekter mellem processer under tiden ”sættes i bås” med projekter, 

hvor overskudsvarmeafgiften er i spil (udnyttelse af overskudsvarme fra proces til 

rumvarmeformål). 

 Varmeforsyningsloven rummer indirekte barrierer i forhold til at udnytte overskuds-

varme. 

 

Det skyldes for det første, at Energistyrelsens kommende tilskudsordning VE til pro-

ces forventes at kunne fremme udnyttelse af overskudsvarme fra processer, da bio-

masse (og dermed også restvarme i røggas fra afbrænding af biomasse) er afgiftsfri-

taget og økonomisk kan give en god indtjening for virksomhederne og dermed blive 

en ”driver” også i forhold til projektudvikling. 

For det andet vil udnyttelse af overskudsvarme i varmepumpeanlæg (som står for en 

stor del af potentialet) kunne opnå forbedring af driftsøkonomien ved at kombinere 

løsningerne med anvendelse af varme fra en træflisfyret kedel – hvilket i mange til-

fælde ikke vil kunne godkendes under varmeforsyningslovens projektbekendtgørelse. 

Denne begrænsning gælder i de centralt kraftvarmeforsynede områder og de decen-

trale naturgasforsynede områder. 

I de centrale områder er etablering af rene varmeproducerende anlæg, herunder 

varmepumpeanlæg, overhovedet ikke muligt. Der kan udnyttelse af overskudsvarme, 

hvor der er brug for supplerende varme, kun ske via etablering af et kraftvarmeanlæg. 

Dette vil kunne udhule visse af potentialerne for udnyttelse af overskudsvarme angi-

vet i nærværende rapport – både med og uden anvendelse af biomasse. 

I de decentrale naturgasforsynede områder kan udnyttelse af overskudsvarme ikke 

ske med biomasse, hvis der skal brændes mere biomasse af end virksomhedens 

processer foranlediger.  Dette vil typisk være nødvendigt, da kondensering af røg-
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gasser fra virksomhedens kedel på trods af store energimængder ligger ved relativt 

lave temperaturer (<60ºC). Anvendelse af eldrevne varmepumper, evt. suppleret med 

varme fra en naturgaskedel, er en mulighed i de naturgasforsynede områder. 

 De nuværende krav om etablering af målere for direkte måling af rumvarme fremstil-

let med overskudsvarme vurderes at være en barriere for mange mindre løsninger. 

Det skal i forhold til spørgsmålet ”uens muligheder for at viderefakturere afgiftsændringer” 

desuden (se opgavebeskrivelse i sammenfatningen) bemærkes, at de løbende ændringer af 

afgifter og andre rammevilkår kan bringe virksomheder, der leverer overskudsvarme til fjern-

varmenet, i klemme, såfremt samarbejdsaftaler/kontrakter mellem disse parter ikke rummer 

mulighed for en løbende og behørig justering af prisen for varmeleverancen. Her vil fjern-

varmeselskaber have bedre muligheder for at regulere eventuelle indtægtstab fra afgiftsæn-

dringer over varmeprisen til forbrugerne.  
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Bilag A – Historik omkring overskudsvarmeafgiften 
Overskudsvarmeafgiften blev indført med regeringens afgiftspakke fra 1995 (som trådte i 

kraft 1996), hvor man indførte det princip, at rumvarme i erhvervssektoren afgiftsmæssigt 

fremover skulle koste det samme som rumvarme i private husholdninger17.  

Før 1996 havde det ikke været relevant at bruge særlige afgiftsregler for overskudsvarme, da 

der ikke var forskel i afgifterne for proces og rumvarme i virksomhederne. Typisk blev hele 

energiafgiften godtgjort, mens CO2 afgiften var den samme uanset anvendelse. 

Før 1996 gjaldt dog, at virksomhederne ikke kunne få godtgjort afgifterne på brændsel, når 

der blev leveret fjernvarme, uanset om varmen kom direkte fra kedlen eller der eventuelt var 

tale om restvarme fra en proces. 

Det var dog muligt at opnå afgiftsfritagelse for overskudsvarme efter en nærmere beskrevet 

sagsbehandling, der inddrog afgifts- og energimyndigheder. Forudsætningen var blandt an-

det, at fjernvarmeleverancen ikke havde nødvendiggjort et ekstra forbrug af brændsel, her-

under, at restvarmen ikke kunne anvendes andet sted i processen (og dermed spare brænd-

sel hertil). 

Ved ændringerne i 1995/96 blev dispensationsreglen afskaffet for nye anlæg, mens det sam-

tidig blev fastsat, at man fremover kunne få godtgjort afgiften på brændsel, der kombineret 

blev brugt til proces og fjernvarme, idet der dog blev beregnet en afgift på overskudsvarmen. 

Ved kombineret produktion af varme til proces og rumvarme internt i virksomheden blev 

samme princip indført, altså, at der kunne gives fuld godtgørelse af afgift på brændsel, redu-

ceret med en afgift af den (overskud) varme, der ikke blev brugt til proces, men til rumvarme 

ved særlige installationer. 

Der var flere grunde til at reglerne for overskudsvarme blev ændret i 1995. 

For det første var formålet med afgiftsændringerne i midten af 1990’erne at reducere energi-

forbrug i erhvervene. Udover en stramning af CO2-afgiften blev der indført fuld energiafgift 

på brændsel til rumvarme, mens brændsel til proces fortsat var fritaget for energiafgift. Med 

store forskelle i afgiften på brændsel til rumvarme og brændsel til proces er der et meget 

stærkt incitament til at reducere energieffektiviteten i processerne med henblik på at få en 

større mængde overskudsvarme til rumvarme. Et af de væsentligste hensyn ved afgifternes 

indførelse var derfor at reducere tilskyndelsen til, at afgifterne nedbragte energieffektiviteten i 

processerne. 

For det andet var problemstillingen kun relevant i meget få tilfælde før 1996. Før kunne man 

håndtere spørgsmålet ved en særlig grundig individuel sagsbehandling, hvor myndighederne 

tilfælde for tilfælde afgjorde om betingelserne for at betragte varmen som overskudsvarme 

var opfyldt. Efter 1996 hvor problemstillingen blev relevant for tusindvis af tilfælde, ville en så 

grundig sagsbehandling ikke være administrativ holdbar. 

Det tredje hensyn var rimelighed. I praksis ville stort set alle virksomheder i handels– og ser-

viceerhverv komme til at betale den fulde afgift af al deres brændselsforbrug ved afgiftsæn-

dringerne i 1996, mens der fortsat var betydelige lempelser for mange industrier, der brugte 

                                                
17

 Baggrund for overskudsvarmereglerne:  
/http://www.skm.dk/afgiftsomraadet/publikationer/udgivelser/4924/3.1baggrundforoverskudsvarmeregl
erne/  

http://www.skm.dk/skatteomraadet/publikationer/udgivelser/4924/3.1baggrundforoverskudsvarmereglerne/
http://www.skm.dk/skatteomraadet/publikationer/udgivelser/4924/3.1baggrundforoverskudsvarmereglerne/
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hovedparten af deres brændselsforbrug til proces. Det blev fundet urimeligt, at industrivirk-

somheder, der havde et stort brændselsforbrug (og derfor kunne anvende lavere sats for 

brændsel til proces) yderligere skulle begunstiges ved at kunne nedbringe rumvarmebelast-

ningen under det, som mindre energiintensive virksomheder i handels- og servicesektoren 

måtte bære, hvis den kunne udnytte restvarme fra processer uden afgiftsmæssige konse-

kvenser. Dette interne danske ønske om rimelighed – at man ikke burde lette afgifterne så 

meget for de energiintensive virksomheder, at deres belastning blev mindre end belastnin-

gen for mindre energiintensive, var desuden en af EU-Kommissionens forudsætninger for at 

statsstøttegodkende afgiftsomlægningerne i midten af 1990’erne. 

EU-Kommissionen stillede yderligere som et ufravigeligt krav, at det skulle gælde, at ingen af 

dem, der fik særlige lempelser (i CO2 afgiften som tung proces) netto måtte vinde ved om-

lægningerne, når man også medregnede tilbageføringen af provenuet, der med variation 

svarede til ca. 2.000 kr. pr. beskæftiget. 

Hvis denne betingelse skulle opfyldes og der ikke havde været særlige regler for overskuds-

varme ville den særlige lave sats for brændsel til tung proces skulle have været langt højere 

end de 25 kr./ton CO2, der gjaldt, hvis man ikke havde aftale og 3 kr./ton CO2, hvis der var 

aftale. Der lå således også et hensyn til de energiintensive virksomheder bag reglerne for 

overskudsvarmeafgift. 
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Bilag B - Punktafgifter på energi
18

 og CO2 kvoter 
Elektricitet og fossile brændsler bliver belagt med en række punktafgifter, som helt eller del-

vist kan spares ved benyttelse af overskudsvarme. Følgende punktafgifter er pålagt indkøb 

af henholdsvis fossile brændsler og elektricitet: 

Fossile brændsler: 

 Energiafgift  

 CO2-afgift19 

 Miljøafgifter (SO2 og NOx)   

 

Elektricitet: 

 Elafgift  

 Energieffektiviseringsbidrag (benævnt energisparebidrag indtil 1. juli 2012)  

 El-distributionsbidrag 

 Tillægsafgift 

Energispare afgift (tidligere CO2 afgift) 

Det skal for elektricitet bemærkes, at der fra 1. januar 2014 sker en lempelse af afgifterne 

til proces der betyder der ikke længere skal betales El-distributionsbidrag og Energispa-

reafgift  

Fossile brændsler  

Størrelsen af punktafgiften har stor betydning for besparelsen ved genanvendelse af over-

skudsvarme.  Nedenfor er listet afgifterne for nogle typiske brændsler i 2013: 

Punktafgifter gældende fra 
1. februar 2013 

Fossile Brændsler  

Kul Ngas  Gasolie Ngas  Gasolie 

[kr./GJ] [kr./GJ] [kr./GJ] [øre/Nm3] [øre/l] 

CO2 afgift 
20

 15,6 9,3 12,1 37,0 43,5 

Energiafgift 70,6 70,6 70,6 279,5 253,1 

Total afgift 86,2 79,9 82,7 316,5 296,6 

Tabel 1. CO2 og Energi afgift for typiske fossile brændsler – pr. 1. februar 2013.  

Miljøafgifterne afhænger af anvendelse og specifikke brændsler, se separat afsnit nedenfor. 

For de fossile brændsler er der en delvis godtgørelse på energiafgiften, hvis var-

me/brændslet benyttes til industrielle processer.  Der skal således kun betales 12,7% af 

energiafgiften, hvis varmen bruges i virksomhedens processer. I særlige tilfælde som for mi-

neralogiske processer21 ydes der fuld godtgørelse af energiafgiften på brændslet og på el-

afgiften. Denne fulde godtgørelse gælder også for væksthuse og gartnerier der ikke har de-

tailsalg22.  

                                                
18

 SKAT Juridiske vejledning 2013-1, E.A.4.3.6.1 Afgiftssatser og beregning, 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061620&chk=206519#pos 
19

 Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133858  
SKAT Juridiske vejledning 2013-1, E.A.4.5 Kuldioxid, http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2060519&chk=206519  
20

 For kvote virksomheder henvises til afsnit 3.2 
21

 E.A.4.6.6 Mineralogiske processer mv., http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062203&chk=206519  
22

 E.A.4.6.7 Jordbrug, gartnerier og skovbrug mv., http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062204&chk=206519  

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061620&chk=206519#pos
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133858
javascript:treeIndexCall('3485558',2049787,206519,'13','DA%20');
http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=2060519&chk=206519
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062203&chk=206519
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062204&chk=206519
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Det er som del af regeringens vækstpakke aftalt at reducere procesafgiften på 12,7% til EU’s 

minimumskrav. Afgiften nedtrappes over 2014 og 2015, så der kun betales 4,5 kr./GJ i 2015 

(svarende til 6% af energiafgiften).  

Kvoteomfattede virksomheder betaler ikke CO2-afgift af deres brændsler til proces. Ikke-

kvoteomfattede virksomheder betaler fuld CO2-afgift. Virksomheder med tung proces23  – 

bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter – kan opnå et såkaldt CO2 bundfra-

drag (§ 9 c. i LBK nr. 321 af 04/04/2011).).    

CO2-afgiften betales ikke af kvotevirksomheder (§ 7 i LBK nr. 321 af 04/04/2011).  

Elforbrug  

For el forbrug ser det anderledes ud. Afgifterne hedder noget andet, og de beregnes på en 

anden måde.  

Punktafgifter gældende fra 
1. februar 2013 

El  

Fuld afgift Rumvarme  Let Proces Tung proces 

[øre/kWh] [øre/kWh] [øre/kWh] [øre/kWh] 

Energiafgift 64,7 23,4 2,1 2,1 

Energieffektiviseringsbidrag 0,6 0,6   

El-distributionsbidrag
* 

4,0 4,0 1,0 1,0 

Tillægsafgift 6,2 6,2   

Energispare afgift 6,5 6,5 6,5 2,8
24

 

Total afgift på El 82,0 40,7 8,6 4,9 

Tabel 2. El afgifter for 2013 fordelt på undergrupper og kategorier (fuld afgift, rumvarme, proces) 
*Proces: El-distr. 1 øre op til 15 mio. kWh årligt 

Her skal nævnes at der er 4 processer, der ikke betaler el/energiafgift (elektrolyse, kemisk 

reduktion, metallurgiske, mineralogiske). 

Miljøafgifter (SO2 og NOx) 

Ved afbrænding af fossile brændsler såvel som biobrændsler lægges der afgifter på udslip af 

SO2 (Svovldioxid) og NOx (kvælstofforbindelser) der udledes gennem skorstenen.  

Der kan vælges at betale efter målt udslip eller standard takst for individuelle brændsler.  

For svovl er der følgende satser i gældende i perioden 2012 til og med 2015 (lov nr. 527 af 

12. juni 2009)25, 26: 

Vareart  2013 2014 2015 

Svovl i afgiftspligtige brændsler kr./kg 22,2 22,6 23 

Tabel 3. Afgiftssats for svovl i afgiftspligtige brændsler 

 

                                                
23

 SKAT Juridiske vejledning 2013-1, E.A.4.6.5.2 Opgørelse af bundfradrag, 
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062229&chk=206519#pos  
24

 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062252&chk=206519#pos  
25

 http://skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1946610.206519  
26

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125442  

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062229&chk=206519#pos
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062252&chk=206519#pos
http://skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1946610.206519
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=125442
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Vareart 2013 2014 2015 

Svovldioxid udledt til luften kr./kg 11,1 11,3 11,5 

Tabel 4.. Afgiftssats for svovldioxid (SO2) udledt til luften 

Det skal bemærkes der ikke er svovl i de fleste biobrændsler og naturgas – svovl afgiften er 

primært en udgift for afbrænding af svovlholdige olier (HFO) eller kul.  

For NOx er der ved ”Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af 

mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas” den 28. december 2011 

vedtaget at forhøje NOx afgiften27, 28 til følgende satser: 

Periode Afgiftens størrelse [kr./kg NOx] 

1. jan. - 31. dec. 2013 25,5 

1. jan. - 31. dec. 2014 25,9 

1. jan. - 31. dec. 2015 26,4 

Tabel 5. NOx afgifter målt i kr./kg NOx 

Både svovl- og NOx-afgift spares ved brug af overskudsvarme. Nævnte afgifter skal betales 

ved brug af fossile brændsler og biomasse. 

”Forsyningssikkerhedsafgift” 

Per 1. februar 2013 er indført en lovændring, som indeholder nye afgiftssatser på fossile 

brændsler benyttet til rumvarme (og altså ikke på fossile brændsler anvendt til transport) – 

forsyningssikkerhedsafgiften. Afgiftsstigningen fra 1. februar indeholder en stigning i energi-

afgifterne på ca. 10,1 kr./GJ for typiske fossile brændsler. For naturgas betyder det en stig-

ning på ca. 40 øre/Nm3.  

I tabel 6 nedenfor ses ændringerne i afgifter på fossile brændsler. 

  

                                                
27

 http://skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1946602.206519  
28

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139976  

http://skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1946602.206519
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139976
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Gasafgiftsloven  1 - 31. 
jan. 
2013 

1. feb - 
31 dec. 
2013 

1. jan - 
31. dec. 
2014 

1. jan - 
31. dec. 
2015 

Sats for natur- og bygas:  Øre/Nm3 239,5 279,5 284,5 289,6 

Kulafgiftsloven      

Sats for kulprodukter: kr./GJ 60,5 70,6 71,8 73,1 

Sats for affaldsvarme: kr./GJ 50,4 58,8 59,8 60,9 

Satsen for affaldsvarme på afgiftsangivelsen*: kr./GJ 23,9 32,3 33,3 34,4 

Hvis der ikke foretages opgørelse af varernes faktiske brændværdi, kan afgiften beregnes på baggrund af væg-
ten af de indfyrede brændsler efter følgende satser, jf. § 1, stk. 4: 

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter, samt koks, cinders og 
koksgrus 

kr./ton 1.693 1.796 2.012 2.048 

   Jordoliekoks kr./ton 1.996 2.329 2.371 2.414 

   Brunkulsbriketter og brunkul. kr./ton 1.149 1.341 1.365 1.390 

   Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg mv. kr./ton 2.328 2.717 2.766 2.816 

   varer henhørende under position 2713, 2714 og 2715 
mv. 

     

a) med et vandindhold på mindst 27 pct. og kr./ton 1.730 2.019 2.055 2.092 

b) med et vandindhold på mindre end 27 pct. kr./ton 2.274 2.654 2.701 2.750 

Mineralolieafgift      

 Satserne for mineralolieprodukter er:      

Gas-/dieselolie, der ikke anvendes som motorbrændstof      

   ved dagtemperatur øre/liter 216,9 253,1 257,7 262,3 

   ved 15 °C øre/liter 215,6 251,7 256,2 260,8 

Fuelolie øre/liter 245,8 286,9 292,1 297,3 

Fyringstjære øre/liter 221,3 258,2 262,9 267,6 

Petroleum, der ikke anvendes som motorbrændstof      

   ved dagstemperatur øre/liter 216,9 253,1 257,7 262,3 

   ved 15 °C øre/liter 215,6 251,7 256,2 260,8 

Flaskegas i form af LPG og gas, bortset fra LPG, der frem-
kommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinade-
rigas, og som ikke anvendes som motorbrændstof 

øre/kg 278,2 324,7 330,5 336,4 

Smøreolie og lign. under pos. 27.10, dog undtaget 
27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 
27.10.19.99, 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombine-
rede Nomenklatur 

     

                            ved dagtemperatur øre/liter 216,9 253,1 257,7 262,3 

                            ved 15 °C øre/liter 215,6 251,7 256,2 260 

Tabel 6 : Oversigt over afgiftsændringer 

 *) Bemærk: Virksomheden opnår et fradrag i affaldsvarmeafgiften svarende til tillægsafgiften 

delt med 1,2. Se mere om affaldsvarmeafgift i den juridiske vejledning 2013-1 afsnit 

E.A.4.2.5.1. Udover stigningen i energiafgift hæves overskudsvarmeafgiften fra ca. 32,5 % af 

vederlag til 38 % af vederlag.  

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2049003
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2049003
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Bilag C - Overskudsvarmeafgift ved kraftvarmeproduktion 
Overskudsvarme afgiften for varme produceret på kraftvarme er lavere end for varme produ-

ceret på almindelige kedelanlæg. 

Dette skyldes, at samproduktion giver en brændselsbesparelse der og har afgiftsmæssig 

betydning. Der foretages på den baggrund en afgiftsafgiftsmæssig fordeling af brændslet til 

produktion af varme og el på samme anlæg.  

Regler for fordeling af brændselsafgift mellem el og varme 

Ved samproduktion af el og varme på et kraftvarmeværk er der vedtaget regler for hvorledes 

afgifterne på brændslet skal fordeles mellem kategorierne el- og varme.   

For industrien bruges der ofte en fordelingsmetode baseret på den såkaldte V-formel. Regler 

for V-formel som angivet i den juridiske vejledning hos SKAT29:  

Andelen af brændsel til produktion af elektricitet beregnes som det samlede forbrug af 

varer fratrukket kraftvarmeproduktionen divideret med 1,20.  Værket kan dog højst få af-

giftsfrihed for brændsel svarende til el-produktionen divideret med 0,35. 

 Brændsel til varmeproduktion (afgiftsgrundlaget): [Brændselvarme] = [Varme]/1,20. 

 Brændsel til elproduktion: [Brændselel] = [Brændsel] - [Brændselvarme], dog max 

brændsel til elproduktion: [Brændselel] = [El]/0,35 

På grund af denne fordeling af afgifter er der for varme fra kraftvarmeproduktion i regnet med 

at varmen produceres med en virkningsgrad på 120%. Dette betyder, at når den genvindes 

så skal der derfor kun betales afgift svarende 83,3% ( 100%/120%) af den afgift der er gæl-

dende for varme fra alm. varmeproduktion hvor der er regnet med en virkningsgrad på 100%.  

Overskudsvarmeafgift ved kraftvarme produceret varme.  

Afgifterne der skal betales ved genbrug af varme fra proces til rumvarme og varmt vand kan 

findes i nedenstående tabel: 

Overskudsvarme afgift 1. feb. - 31. dec. 2013 1. jan. - 31. dec. 2014 

Kedel kr./GJ varme 61,6 62,7 

Kraftvarme anlæg kr./GJ varme 51,3 52,3 

Tabel 1. Overskudsvarme afgift for hhv. kedelanlæg og kraftvarmeanlæg (forudsat at der er 12,7% 
energiafgift på brændslet brugt til proces) 

For fuld forståelse af denne afgift kan der gås tilbage til selve energiafgiften. 
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 Den juridiske vejledning 2013-1, E.A.4.4.10.2, http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061647&chk=206519#pos  

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061647&chk=206519#pos
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Energiafgift (gas, kul, olie)  
 i henhold til lov nr. 70 af 30/01/2013 
Satser i henhold til §1, §2, §3 og §4 

1. jan. - 31. 
dec. 2012 

1. jan. - 31. 
jan. 2013 

1. feb. - 31. 
dec. 2013 

1. jan. - 31. 
dec. 2014 

Energiafgift  kr./GJ brændværdi 59,4 60,5 70,6 71,8 

Andel der skal betales ved anvendelse til proces 
(nedsættes til EU minimumsats i 2015) 

13,1 % 14,8 % 12,7 % 12,7 % 

Afgift til brug i proces kr./GJ brændværdi 7,8 9,0 9,0 9,1 

REST (Kedel)  
Overskudsvarmeafgift  

kr./GJ overført 51,6 51,5 61,6 62,7 

V formel faktor  1,20 1,20 1,20 1,20 

REST (Kraftvarme) 
Overskudsvarmeafgift              

kr./GJ overført 43,0 42,9 51,3 52,3 

Tabel 2. Beregning af overskudsvarmeafgift på basis af energiafgift (2012-2014)  

Det skal i denne sammenhæng noteres at der i lovforslag L 219 fremsat dato m.v.er angivet 

at energiafgiften på procesenergi over to år nedsættes til EU minimumssatser, hvilket svare 

til 9% i 2014 og 6% i 2015. Den resulterende energiafgift på brændslet til proces bliver såle-

des 4,5 kr./GJ.  

Afgifter på udnyttelse af kondenseringsvarme og restvarme i røggas  

Der er i Skats vejledning givet følgende eksempel på anvendelse af restvarme i røggas fra 

kraftvarmeværk vha. en eldrevet varmepumpe: 

 

Figur 1. Eksempel på udnyttelse af varme i røggas fra kraftvarmeværk 

Skat skriver: 

Kraftvarmeproducenter, der anvender V-formel 1,20, skal medregne varmen fra en 
røggasveksler ved opgørelse af den samlede kraftvarmeproduktion. Der er dermed tale 
om afgiftsbelagt varme på lige fod med den øvrige varmeproduktion på kraftvarmeen-
heden. 

En varmepumpe er i afgiftsmæssig henseende en selvstændig varmeproduktionsen-
hed. Dette indebærer bl.a., at kraftvarmeværker, der anvender V-formel 1,20, ikke skal 
medregne varmen fra varmepumpeanlægget ved opgørelse af den mængde brændsel, 
som der kan opnås afgiftsfrihed for efter reglerne i fx GASAL § 8, stk. 2. 

Varme, der produceres på varmepumpen, er belastet med afgifter både fra varmen fra 
røggasveksleren og fra elektriciteten til drift af varmepumpen.  

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20110031229_P8
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En eventuel afgiftslempelse skal derfor opgøres på grundlag af den samlede afgiftsbe-
lastning for varmen, dvs. 

 afgift af kraftvarmen og  
 afgift af elektricitet til drift af varmepumpen.  

Afgiftslempelsen er herefter det beløb, der overstiger maksimumsafgiften for varme ab 
anlæg/værk. 

Bemærk 

Beregningen af afgiftsbelastningen pr. energienhed for kraftvarme skal ske på bag-
grund af den samlede kraftvarmeproduktion og den samlede afgiftsbelastning for det 
anvendte brændsel til varmeproduktion - opgjort efter kraftvarmereglerne. Se blandt 
andet GASAL § 8, stk. 2. 

Det forudsættes i nedenstående eksempler, at der anvendes naturgas som brændsel. 

Eksempel 1 på beregning af afgiftslempelse for en opgørelsesperiode i 2012 

Forudsætninger - afgifter (brændsel til varmeproduktion opgjort efter V-formel 1,20): 

Energiafgift pr. kWh varme fra kraftvarmeenheden 0,1780 kr./kWh 

CO2-afgift pr. kWh varme fra kraftvarmeenheden 0,027 kr./kWh 

Elafgift pr. kWh (sats i 2012) 0,742 kr./kWh 

Energispareafgift pr. kWh (sats i 2012) 0,064 kr./kWh 

Maksimal energiafgift for varme ab anlæg/værk (sats i 2012) 0,1780 kr./kWh 

Maksimal energispareafgift for varme ab anlæg/værk (sats i 2012) 0,046 kr./kWh 

Forudsætninger - energimængder: 

Målt varmeproduktion ab anlæg/værk (varmepumpe) 100 kWh 

Energimængde - målt elforbrug i varmepumpen 30 kWh 

Energimængde (røggas): (100 - 30) kWh = 70 kWh 

Beregning af afgiftsbelastning på varmen: 

Energikilde Energiafgift af energimængde CO2-afgift/energispareafgift af energi-
mængde 

Røggas 70 kWh * 0,1780 kr. = 12,46 kr. 70 kWh * 0,027 kr. = 1,89 kr. 

El til drift af varmepum-
pen 

30 kWh * 0,742 kr. = 22,26 kr. 30 kWh * 0,064 kr. = 1,92 kr. 

Afgiftsbelastning i alt 34,72 kr. 3,81 kr. 

 

Bemærk 

Princippet er, at der er afgift på varmen fra kraftvarmeenheden og elafgift på elektricitet 
til drift af varmepumpen og en maksimal afgift (beløbsgrænse), der samlet nedsætter 
afgiftsbelastningen på varmen. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=133851
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Beregning af afgiftslempelse: 

Afgift Afgiftsbelastning i alt 
(se skemaet ovenfor) 

Maksimal afgift for varme ab 
anlæg/værk 

Afgiftslempelse 

Energiafgift 34,72 kr. 100 kWh * 0,1780 kr. = 17,80 kr. 34,72 kr. - 17,80 kr. = 16,92 kr. 

CO2-afgift/energi-
spareafgift 

3,81 kr. 100 kWh * 0,046 kr. = 4,60 kr. 3,81 kr. - 4,60kr. = - 0,79 kr. 

Modregning af CO2-/energispareafgift i afgiftslempelsen for energiafgifter: 

Afgiftslempelse for energiafgift 16,92 kr. 

Afgiftslempelse for CO2-afgift/energispareafgift - 0,79 kr. 

Afgiftslempelse for energiafgift efter modregning af CO2-afgift/energispareafgift 16,13 kr. 
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Bilag D - Spørgeskema om særlige undersøgelser 
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Bilag E - Procesenergifordelt på temperaturniveauer 
Der er i vurderingen af potentialer for anvendelse af varmepumper og fjernvarme i erhvervs-

livet /7/ arbejdet med følgende vurdering af temperaturforhold ift. procesvarmeforbruget se 

tabel 1. 

 

Tabel 1. Andel af procesenergiforbrug ved temperaturniveauer i forskellige brancher. 

Denne opdeling er nedenfor suppleret med med kommentarer for øvrige sektorer i potentia-

leopgørelsen. 

 0100 Landbrug og gartneri 

Procesenergiforbruget i disse sektorer er opvarmning af væksthuse (gartnerier) samt 

stalde og det vurderes at procesenergiforbruget 100% ligger under 100C samt at 2/3 

ligger under 60C 

 0200 Skovbrug 

Der er tale om et meget begrænset forbrug som antages at ligge over 100C. 

 0300 Fiskeri 

Der er tale om et betydeligt forbrug til transport. 
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Bilag F - Overskudsvarme fra enhedsoperationer 
Nedenfor er de tilgængelige mængder af overskudsvarme fra de enkelte enhedsoperationer i 

/2/ opgjort. 

Brændsler og fjernvarme 
 

 Kedel- og nettab 

Ved opgørelse af den potentielle overskudsvarme fra kedeltab er det ud fra /2/ vurde-

ret, at der kan udnyttes 47 % af tabet i røggassen. Det er i /2/ vurderet, at ca. 50 % af 

de nuværende anlæg er uden fuldstændig varmegenvinding. 

 Opvarmning/kogning 

Det er vurderet at 10 % af den tilførte energi, kan udnyttes som overskudsvarme, da 

mange opvarmningsprocesser er indgange til andre enhedsoperationer (tørring 

osv.).  Det er vurderet, at 50 % af anlæg allerede har udnyttet overskudsvarmen. 

Overskudsvarme vil typisk ligge ved temperaturer omkring 100C. 

 Tørring 

Det er vurderet, at ca. 50 % af den tilførte energi, kan udnyttes som overskudsvar-

me.  Det er vurderet, at ca. 50 % af anlæg har udnyttet overskudsvarme allerede. 

Overskudsvarme vil typisk ligge ved temperaturer omkring 80-100C. 

 Inddampning 

Den primære overskudsvarme fra inddampning findes i produktkondensatet. Energi-

indholdet i dette kondensat er af størrelsesordenen 300 % af den primære tilførte 

damp ved en temperatur omkring 40 °C (flertrins-inddampning). Den-

ne kondensatmængde afkøles i køletårne. Det er vurderet, at maksimalt ca. 10 % af 

anlæg har udnyttet overskudsvarme allerede 

 Destillation 

Den primære overskudsvarme fra destillation findes i produktkondensatet. Energiind-

holdet i dette kondensat er i størrelsesordenen 100 % af den primære tilførte damp 

ved en temperatur omkring 40 °C. I 50 % af tilfældene udnyttes overskudsvarme fra 

destillation allerede (for eksempel til inddamperanlæg), medens resten bortkøles i kø-

letårne. 

 Brænding/sintring 

Er allerede udnyttet godt fordi brændingsprocesser er energiintensive og det økono-

misk kan betale sig at udnytte overskudsvarme. Det er vurderet, at 20 % af den tilfør-

te energi kan opfanges som overskudsvarme Derfor vurderes det, at kun ca. 10 % af 

den potentielle overskudsvarme som ikke er udnyttet. Varmen ligger ved høje tempe-

raturer. 

 Smeltning/støbning 

Er allerede udnyttet godt fordi smelte processer er energiintensive og det økonomisk 

kan betale sig at udnytte overskudsvarme. Det er vurderet, at 20 % af den tilførte 

energi kan opfanges som overskudsvarme. Derfor vurderes det, at kun ca. 10 % af 

den anvendte energi som ikke er udnyttet. Varmen ligger ved høje temperaturer. 
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 Anden varme over 150 °C 

Ved anden varme over 150 °C er det vurderet, at potentialet for varmegenvinding er i 

samme størrelsesorden som ved tørring (ovne og lign) - se ovenfor. 

Elektricitet 
 

 Smeltning/støbning (el) 

Er allerede udnyttet godt fordi smelte processer er energiintensive og det økonomisk 

kan betale sig at udnytte overskudsvarme. Derfor vurderes det, at kun ca. 10 % af 

den anvendte energi som ikke er udnyttet. Varmen ligger ved høje temperaturer. 

 Anden procesvarme 

Ved anden varme over 150 °C er det vurderet, at mængden af overskudsvarme til 

varmegenvinding er af samme størrelsesorden som ved tørring (ovne og lign) - se 

ovenfor. 

 Køl/frys 

Ved varmegenvinding fra køleanlæg er det antaget, at ca. 400 % (se nedenfor) af 

elektricitetsforbruget til kompressorerne er udnyttelig som overskudsvarme. I første 

omgang undersøges kun overskudsvarmen fra oliekøling og overhedningsfjerner, 

som er overskudsvarmekilder hvor det ikke er nødvendigt at benytte varmepumpe for 

at hæve temperaturen. Det er kun store skruekompressorer, som har oliekølesyste-

mer, men potentialet for udnyttelse af varmegenvinding er vurderet ens på både 

skruekompressorer og stempelkompressorer. Dette skyldes, at energimængden, som 

kan udtages skruekompressorer ved oliekøling+overhedning er lig energimængden, 

som kan udtages ved overhedning på stempelkompressorer. Oliekølingen sørger for 

at trykniveauet i kompressoren kan være højere uden temperaturen stiger voldsomt. 

Det er vurderet, at af de 400 % overskudsvarme er andelen til oliekøling 5 % og an-

delen af overhedning 5 % i skruekompressorer (total 10 %) og 10 % i overhedning 

ved stempelkompressorer. Resten er vurderet at være overskudsvarme ved lav tem-

peratur i kondensatoren (90 %). Det er vurderet, at maksimalt ca. 10 % af anlæg har 

udnyttet overskudsvarme fra kondensatorerne allerede. 

Af de installerede anlæg i industrien er det vurderet, at kun ca. 10 % har varmegen-

vinding fra oliekøling og overhedsningsfjerner. 

 Trykluft og procesluft 

Ved varmegenvinding fra trykluftkompressorer er det antaget, at ca. 90 % af elektrici-

tetsforbruget til kompressorerne er udnyttelig som overskudsvarme. Af de installerede 

anlæg i industrien er det vurderet, at kun ca. 20 % har varmegenvinding. 


