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Forord
Forhistorien for projekt ”FlexCities” (en del af Region Midtjyllands FjernvarmeVækst-program) er, at
der som følge af Horsens og Hedensted kommuners initiativer til strategiske energiplaner sidst på året
2012 blev etableret et samarbejde mellem det allerede igangsatte samarbejde ”Østjysk Fjernvarme”,
de nævnte kommuner, PlanEnergi, Rambøll, Insero Energy samt industrivirksomhederne Air Liquide og
Daka.
Formålet med dette samarbejde var at etablere fremtidens lokale fjernvarmesystem. Dette skulle omfatte såvel produktionssiden med en buket af nye produktionsteknologier – herunder industriel overskudsvarme fra bl.a. Daka og Air Liquide - som transmissionsledninger til sammenkobling af de eksisterende fjernvarmeområder og til forsyning af nye fjernvarmeområder, hvor der konverteres fra individuel olie eller naturgas til fjernvarme.
Det samlede system skulle baseres på vedvarende energi og således forfølge lokale, regionale og nationale mål for konvertering fra fossile brændsler til vedvarende energi. Derfor er biomasse og biogas
som ”overgangsbrændsel”, storskala solvarme, geotermi, sæsonvarmelagre og overordnede styringssystemer vigtige elementer i det samlede system.
For at sikre en materialisering af tankerne og ideerne indledtes et samarbejde med byen Crailsheim i
Sydtyskland, det rådgivende firma Solites i Stuttgart og Ambiente Italia i Rom med henblik på at udbrede det nævnte koncept til andre områder i EU og søge økonomiske midler til en realisering af projekterne via en bevilling fra EU’s FP7-Energy Smart Cities 2013.
Projektansøgningen blev udfærdiget og efter en evaluering i EU-regiet blev projektet placeret som nr.
2 på ventelisten – hvilket i realiteten betød, at der ikke kunne ydes støtte fra det pågældende program.
I stedet for at droppe planerne besluttedes at arbejde videre på koncept-plan med tekniske beregninger og strategiske overvejelser samt at udbrede det kendskab, der herved blev bragt til veje. Herefter
kunne overvejes på ny at søge midler til anlægsarbejdet - enten nationalt eller igen hos EU.
For at tilvejebringe det tekniske, videnmæssige og økonomiske fundament for at udarbejde projektet
på koncept-plan etableredes en projekt-organisation bestående af ovenstående projektdeltagere og
der søgtes om – og blev bevilget økonomiske midler fra ovenstående parter.
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1 Resumé
FlexCities projektet har været opdelt i en række arbejdspakker, som tilsammen skal belyse mulighederne for og fordelene ved at forbinde en række fjernvarmeværker i Horsens og Hedensted Kommuner
med transmissionsledninger. Indledningsvist er de vigtigste vedvarende energiressourcer og teknologier i kommunerne belyst.
Der er i Horsens og især i Løsning/Hedensted overskudsvarme fra virksomheder. Potentialet er tidligere opgjort af de to kommuner, men ikke udnyttet. Beregninger viser, at der både i Løsning/Hedensted og i Horsens kan være økonomisk overskud ved udnyttelse af overskudsvarme. Skatte- og afgiftsreglerne er undersøgt og en forretningsmodel for etablering af varmepumper til udnyttelse af overskudsvarme er foreslået. Hovedprincippet i modellen er, at et fjernvarmeværk etablerer og driver varmepumpeanlæg og installationer uden for industri-virksomhedens matrikel og at der – af afgiftsmæssige årsager - ikke er vederlag mellem parterne.
Der er en biogasressource på 36,2 mio. m3, som vil kunne integreres i fjernvarmeforsyningen ved anvendelse på eksisterende gasmotorer eller som procesenergi på virksomheder uden det er nødvendigt
at rense biogassen for CO2. De nuværende tilskudsregler har dog betydet, at det første biogasanlæg
ved Horsens Nord har valgt den samfundsøkonomisk dyrere løsning, hvor biogassen renses for CO2 og
injiceres i naturgasnettet.
Foruden overskudsvarme og biogas er mulighederne og omkostningerne for etablering af store solvarmeanlæg og for etablering af biomasse fyrede kedler til varme- og elproduktion belyst.
Derefter er gennemregnet en række scenarier, som alle er sammenlignet med den nuværende fjernvarmeforsyning med hensyn til økonomi, brændselsforbrug, miljøbelastning m.v.
Fjernvarmeforsyningen er i beregningerne udvidet til at dække 80 % af de områder, som i dag er forsynet med individuel naturgas. Derved er det nuværende varmegrundlag fordoblet.
Scenarieanalyserne munder ud i et scenarie med forsyning ved hjælp af overskudsvarme, solvarme og
varmepumper og nuværende fliskedler, hvor det vises, at varmeproduktionsprisen inkl. omkostninger
til konvertering af individuel forsyning og etablering af transmissionsledninger mellem 7 fjernvarmeværker ligger på niveau med den nuværende varmeproduktionspris. Det er således muligt at VE-forsyne også større byområder som Horsens uden selskabsøkonomiske meromkostninger.
Da der indgår en del varmepumper i et sådant fremtidigt energisystem (16,5 MW el) vil der samtidig
kunne stilles reguleringskapacitet til rådighed for el-systemet.
FlexCities projektet vil blive udbygget gradvist af de eksisterende fjernvarmeværker, men nogle opgaver, f.eks. forsyning af områder, som ligger langt fra de nuværende fjernvarmeværker, etablering af
transmissionsledninger og etablering af fælles produktionsanlæg, vil være vanskelige at løse med den
eksisterende struktur i fjernvarmesektoren. Derfor er sammen med Dansk Fjernvarme undersøgt modeller for øget samarbejde og opstillet en drejebog for, hvordan samarbejdet gradvist kan intensiveres. Ligeledes er egentlige fusionsmodeller beskrevet
En række individuelt forsynede områder forventes i projektforløbet at skulle omstilles til fjernvarmeforsyning. Problemer og løsningsforslag i forbindelse med omstillingen er beskrevet, og der er opstillet
en drejebog for konvertering af individuelt forsynede områder med inddragelse af erfaringer fra konverteringsprojekter andre steder i Danmark.
FlexCities projektet har til formål både at etablere fjernvarmeforsyning baseret på vedvarende energi
og at skabe nye erhvervsmuligheder. Derfor er der til projektet knyttet en erhvervsklub, som er blevet
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orienteret om projektets indhold og erhvervsmuligheder. Erhvervsklubbens aktiviteter og projektets
forankring i de to kommuners planlægning er omtalt sidst i rapporten.
Det fortsatte arbejde er blevet diskuteret mellem de deltagende fjernvarmeværker og Horsens og
Hedensted kommuner. Der er opbakning til at fortsætte og udbygge samarbejdet mellem fjernvarmeværkerne i en formaliseret organisation ”Østjysk Fjernvarme” og at de næste skridt bliver


Udbygning af de lokale fjernvarmeværkers produktion og distribution i 4 områder: Hedensted/Løsning, Horsens/Dagnæs-Bækkelund, Brædstrup/Østbirk og Hovedgård. I hvert af de 4 områder er udbygning af produktionsapparatet og konvertering af individuel forsyning i gang, men
der mangler en samlet optimering i hvert af områderne, som kan ske ved at udarbejde masterplaner for hvert af områderne, som samtidigt tager højde for, at der ikke suboptimeres i forhold
til samlede, langsigtede løsninger for Østjysk Fjernvarme.



Udvikling af elementer, som indgår i det samlede energisystem, men som ikke nødvendigvis er
indeholdt i masterplanerne. Til dette arbejde ansøges om støtte fra Region Midtjyllands Fjernvarmevækst program og deltagerne i det til projektet tilknyttede Erhvervsklub er blevet anmodet
om at komme med deres ideer til produkter, som kan udvikles i denne forbindelse.



Etablering af innovative elementer, som kan bidrage til realisering af det samlede energisystem.
Her vil blive søgt anlægsstøtte fra relevante programmer (ForskEL, EUDP, Horizon 2020).

Samtidigt med afslutningen af FlexCities projektets etape 1 har Region Midtjylland indledt strategisk
energiplanlægning, hvor der regnes på at forbinde byerne mellem Randers og Vejle i ”Det Østjyske
Bybånd”. FlexCities etape 2 vil blive koordineret med dette arbejde.
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2 Indledning
Som nævnt indledningsvist er Horsens Varmeværk operatør på nærværende projekt – men på vegne
af samarbejdet ”Østjysk Fjernvarme”.
Dette samarbejde blev opstartet i foråret 2011 og omfatter for nuværende Horsens og Dagnæs-Bækkelund Varmeværker samt Brædstrup, Løsning og Hedensted Fjernvarme. Initiativet blev egentlig opstartet blandt de nævnte 3 værker i Horsens Kommune – men det blev hurtigt klart, at det var hensigtsmæssigt at udvide samarbejdet ud over kommunegrænsen.
Formålet med samarbejdet er at være fælles om de emner, der giver merværdi at være fælles om. Per
Kristensen, Kristensen Consult Aps. blev engageret for at strukturere samarbejdet og således sikre det
bedst mulige udbytte.
Inden dette projekts påbegyndelse er der foretaget undersøgelser og taget initiativer. Af disse kan
nævnes:
 Rapporten Fjernvarmenet Horsens udarbejdet af Rambøll juni 2011.
- Denne undersøgelse afdækker det konverteringspotentiale fra individuel naturgas og olie til
vedvarende energisystemer, der findes i Horsens Kommune. Samtidig er der foretaget økonomiberegninger på konvertering af bysamfund til fjernvarme via transmissionsledningsanlæg.
- Rapporten har dannet grundlag for en vurdering af, hvilke områder i Horsens Kommune, der
skal konverteres til fjernvarme og ligeledes et bud på, hvornår en sådan konvertering vil finde
sted – og har således været et væsentligt bidrag til kommunens strategiske energiplan.
 Rapporten Geotermi udarbejdet af Rambøll januar 2012
- Undersøgelsen giver nogle bud på, hvor i Horsens Kommune potentialet vil være størst for geotermi. Det er blevet besluttet at afvente med yderligere tiltag på denne front.
 Derudover støttede INSERO og fjernvarmeværkerne et arbejde, hvor produktionsmulighederne
blev undersøgt. Rapporterne er benævnt ”Produktionspotentialer 24.02.2012” og er udarbejdet
af Rambøll og PlanEnergi. ”Fremtidens Forsyning” af 04.06.2012 er skrevet af samme parter.
 Desuden iværksatte Hedensted kommune i efteråret 2012 en opgørelse af potentialer for overskudsvarme, køling mv. i ”Industripark Hedensted”
Alt ovenstående blev anvendt til den nævnte EU-ansøgning.
Da der som nævnt indledningsvist ikke i første omgang lykkedes at få tildelt EU-midler til en gradvist
udrulning af de nye fjernvarmesystemer besluttedes at arbejde videre på koncept-plan med tekniske
beregninger og strategiske overvejelser samt at udbrede det kendskab, der herved blev bragt til veje.
Herefter kunne overvejes på ny at søge midler til anlægsarbejdet - enten nationalt eller igen hos EU.
Den overordnede vision og motivation for nærværende projekt er som følger:
Fjernvarmeværkerne i Horsens, Dagnæs-Bækkelund, Hedensted, Løsning og Brædstrup har undersøgt
mulighederne for at forbinde fjernvarmeværkerne i Horsens og Hedensted Kommune med transmissionsledninger. Derved vil det blive muligt
 at udnytte overskudsvarme fra industrier
 at tilføje store solvarmeanlæg uden at disse skal placeres i byområder
 at tilføje varmelagre
 at fjernvarmeforsyne en række mindre bysamfund, som i dag er individuelt forsynede
 at drage nytte af varmekilder, som kræver et stort varmegrundlag (f.eks. biomassefyret kraftvarme og geotermi)
 at forsyne biogasanlæg med procesvarme og/eller aftage biogasproduceret varme
 at fjernvarmeforsyne en række områder, som i dag er forsynet med individuel naturgas, hvorved
fjernvarmegrundlaget ser ud til at kunne fordobles
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Der er god økonomi i blot at vælge en kortsigtet biomasseløsning, men fjernvarmeværkerne ønsker en fremtidig varmeforsyning, som er baseret på vedvarende energikilder, hvor man i mindre
grad er afhængige af fremtidige biomassepriser og samtidigt en løsning, hvor varmeforsyning og
elforsyning arbejder sammen.
Derfor prioriteres løsninger med solvarme, geotermi, varmelagre, varmepumper og overskudsvarme, mens biomasse anvendes som overgangsløsning.
Målet er, at en fossilfri varmeforsyning for de 2 kommuners fjernvarmeforbrugere er etableret
om 10 år, samtidigt med at varmesystemet anvendes som lager for el og derved gør plads til øget
produktion af el fra vedvarende energikilder og at der skabes lokale arbejdspladser ved at være
”first mover” til at etablere løsninger, som vil blive efterspurgt fremover.
Fjernvarmeværkerne i Horsens, Dagnæs-Bækkelund, Hedensted og Brædstrup anvender alle i
stort omfang naturgas som brændsel. Beregninger fra de to kommuners varmeplanlægning viser,
at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at udvide fjernvarmeforsyningen til at omfatte områder, som i dag er individuelt forsynet.
Der har i projektforløbet kunne konstateres en meget stor interesse for projektet – både fra deltagerne
i den til projektet etablerede ”erhvervsklub” samt fra andre interessegrupper og projektdeltagere.
Projektet har tilknyttet Dansk Fjernvarme/Grøn Energi som deltagere i specielt arbejdspakke 4.1. Titlen for denne arbejdspakke er:
 Opstille modeller for fremtidigt samarbejde og undersøge juridiske, økonomiske mv. konsekvenser.
Udvælge samarbejdsform og opstille tidsplan for samarbejdets realisering.
 Modellerne opstilles i samarbejde med Dansk Fjernvarme og FlexCities projektet anvendes som
case, så Dansk Fjernvarme efterfølgende kan rådgive fjernvarmeværker med baggrund i erfaringerne herfra.
Det vurderedes, at organisatoriske ændringer i fjernvarmesektoren er en forudsætning for at nå de
opstillede mål i projektet. Derfor har projektet ligeledes tilknyttet Advokatfirmaet Energi- og Miljø v.
Pernille Ågaard Truelsen. Formålet hermed er at stille nogle juridisk afprøvede redskaber til rådighed
for fjernvarmeselskaberne i deres bestræbelser på at nå de opstillede mål.
Ligeledes har Ivan Ibsen, PWC været tilknyttet projektet med udtalelser og vurdering af de afgiftsmæssige forhold ved anvendelsen af industriel overskudsvarme og store varmepumpeanlæg.
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3 Anvendelse af overskudsvarme og biogas
3.1 Potentialet vedrørende overskudsvarme
Der er tidligere gennemført screeninger over potentialet for udnyttelse af industriel overskudsvarme
til fjernvarme. Screeningerne er gennemført i såvel Hedensted som Horsens.
Screeningerne er ikke en fuldstændig analyse af potentialet, men har udpeget enkelte potentielle virksomheder samt bidraget til en vurdering af evt. barrierer for udnyttelsen. Resultatet af screeningerne
fremgår af nedenstående skemaer:
Hedensted
Type overskudsvarme
Effekt
Temp.
Årlig varmelev.
Daka Foderfabrik

Røggaskøling kedel

3000kW

40-70 °C

24.000 MWh/år

Daka Biodiesel

Proces

3000 kW

25 °C

24.000 MWh/år

Air Liquide

Køleanlæg

6-9 MW køl

15-20 °C

36.000 MWh/år

GM Plast

Køling af maskiner

3 MW

10-20 °C

15.000 MWh/år

1.500 kW

65-70 °C

2.000 MWh/år

Glud & Marstrand
UG Metal

2.000 MWh/år

Jakobsen Bakery

Afkast bageovne (fedtet)

500 kW

R2Agro

Tørring

500 kW

Totalt

15-20 MW

Horsens syd-vest

Type overskudsvarme

Effekt

65-70 °C

2.500 MWh/år
2-3.000 MWh/år
Ca. 100.000 MWh/år

Temp.

Årlig varmelev.

Sommer/vinter

HAI Horsens

Ventilationsafkast v/ 30
°C
Køleanlæg

Lantmännen Unibake

Luft-afkast bageovne

Stibo Graphic

Luftafkast 180 °C vinter
Procesafkast v/ 100 °C til
fj.v. ved 80 °C

2,5/1,25 MW

80 °C

3.000 MWh/år

1,5 MW

80 °C

11.900 MWh/år

Totalt

6,0 / 4,5 MW

Schur Int.

Hamlet Protein

Horsens C og Nord

Type overskudsvarme

625/350 kW

30 °C

3.750 MWh/år

700 kW

35 °C

2.500 MWh/år

700 kW

115 °C

600 MWh/år

Effekt

ca. 22.000 MWh/år
Temp.

Årlig varmelev.

Sommer/vinter
Danish Crown
Hornsyld Købmandsgård

Røggaskøling på kedler
(Køling til 20 °C)
Køling af spildevand
(25 °C køling til 5 °C)
Afkast tørreluft, foderpilleproduktion
Totalt

600/900 kW

20 °C

4.000 MWh/år

2.000-5.000 kW

15 °C

20.000 MWh/år

350 kW

25 °C

2.500 MWh/år

5.500 kW

ca. 26.500 MWh/år

Tabel 3.1: Overskudsvarme Horsens og Hedensted.
(Kilder: Interessentanalyse Hedensted Energipark og Interessentanalyse Horsens Kommune 2013)
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Det samlede varmepotentiale kan således opgøres til ca. 150.000 MWh, men med meget varierende
tilgængelighed og omkostninger.
Det er ikke realistisk at opnå fuld udnyttelse af dette potentiale, men da der tillige findes en del virksomheder i området med udnytteligt varmeoverskud fra f.eks. køleanlæg, er det ikke urealistisk at
kunne opnå et potentiale i tilsvarende størrelsesorden.
Screeningerne har vist, at de lettest tilgængelige ressourcer (udover de enkelte tilfælde, hvor det er
muligt direkte at overføre overskudsvarme ved tilstrækkelig høj temperatur) findes ved udnyttelse af
kondensatorvarmen fra industrielle køleanlæg.
Der er meget få ressourcer, hvor overskudsvarme findes tilgængelig ved en temperatur, som direkte
kan udnyttes i fjernvarmesystemet.
Hovedparten af potentialet for udnyttelse af overskudsvarme skal således udnyttes ved hjælp af varmepumper. Idet overskudsvarmen ofte findes ved temperaturer mellem 15 °C og 35 °C, vil der kunne
opnås relativt høje COPvarme-værdier på mellem 4 og 6.
Varmeproduktionsprisen ved overskudsvarme via varmepumpe kan opgøres til (eksempel NRGi´s forsyningsområde):
Eksempel på beregning af varmeproduktionspris ved overskudvarme via varmepumpe

Billigste
scenarie

1)

Dyreste
scenarie 2)

Driftsomkostning pr. MWh el-forbrug):
Spot-el (g.snit 2012i driftstimer):

kr/MWhel

267

267

NRGi (2014)

kr/MWhel

78

78

Energinet.dk (2014)

kr/MWhel

69

69

Energiafgift (2014)

kr/MWhel

412

412

PSO (2012)

kr/MWhel

00

155

D&V

kr/MWhel

50

50

I alt

kr/MWhel

876

1031

Varmeproduktionsomkostning
Ved COP = 4,0

kr/MWhvarme

258

Ved COP = 5,0

kr/MWhvarme

175

Varme-køb inkl. afgift(38%)

kr/MWhvarme

0

Varmeproduktionsomkostning i alt
kr/MWhvarme
175
1) Forudsat fritagelse for PSO, ingen betaling til virksomheden og en COP på 5
2) Forudsat PSO-betaling, 100 kr./MWhvarme inkl. afgift til virksomheden samt COP på 4

100
358

Tabel 3.2: Varmeproduktionsomkostninger ved anvendelse af overskudsvarme

Driftsøkonomien i varmepumper med industriel overskudsvarme som varmekilde bør således umiddelbart være bedre eller sammenlignelig med f. eks. grundvands- eller havvands-varmepumper.
Da industriens produktionsforhold hurtigt kan ændre sig, vil det være svært at opnå meget lange kontrakter med industrien som varmeleverandører, og afskrivningsperioden for et varmepumpeanlæg baseret på overskudsvarme vil derfor sædvanligvis være kortere end hvis det baseres på f. eks. grundvand. Usikkerhed omkring afgifts- og beskatningsforhold kan også indebære et ønske om en anderledes afskrivningsprofil for industrielle projekter.
Side 11 af 150

Der kan således være mange organisatoriske og kontraktmæssige forhold, der udgør barrierer for udnyttelsen af industriel overskudsvarme.
Der vil i mange tilfælde også være en barriere i, at virksomhedernes kølebehov om vinteren delvist
klares med frikøling, eller de selv kan udnytte en større eller mindre del af overskudsvarmen. Derfor
ligger det største potentiale for udnyttelsen om sommeren, hvor fjernvarmebehovet er mindst og hvor
overskudvarme vil konkurrere med solvarme.
Det bør derfor inddrages i fremtidige analyser, hvorvidt overskudsvarmen kan udnyttes bedre ved at
blive tænkt sammen med store sæsonvarmelagre på tilsvarende vis som ved solvarmeanlæg.

3.2 Forretningsmodeller for anvendelse af overskudsvarme/levering af proceskøling
Anvendelse af overskudsvarme fra virksomheder har været vanskeligt af flere årsager:
 Virksomhederne betaler ikke fuld energiafgift og ved levering af overskudsvarme skal der derfor
normalt betales en afgift på 38 % af vederlaget for varmeleverancen.
 Virksomhedernes fremtid kan være usikker eller man vil af principielle grunde ikke indgå kontrakter af længere varighed.
 Overskudsvarmen er ofte ved lavere temperaturer end fremløbstemperatur, så ressourcen kun
kan udnyttes ved hjælp af en varmepumpe.
Pr. 1. januar 2013 nedsattes afgiften på el til varmepumpedrift med 42,1 øre/kWh til 41,2 øre/kWh.
Desuden har prisen for varme produceret på naturgasdrevne motorer og på kedeldrift med naturgas
været stigende i en periode. Det har betydet, at anvendelse af overskudsvarme som varmekilde for
store varmepumper kan være rentabelt for fjernvarmeværker. Der er flere muligheder for at organisere dette, men skatte- og afgiftsforholdene er ikke enkle, så derfor har vi assisteret af revisionsfirmaet
PriceWaterhouseCoopers (PWC) undersøgt forholdene vedrørende
 Overskudsvarmeafgift
 Elpris og PSO-betaling
 Energitilskud/energibesparelse
for 3 forskellige måder, at organisere udnyttelsen af lavtemperatur overskudsvarme (ca. 20o C).
I alle 3 tilfælde er der tale om et naturgasfyret kraftvarmeværk, som forbindes med en virksomhed,
som sender overskudsvarme (vand ved 20 o C) til kraftvarmeværket via en rørforbindelse. På kraftvarmeværket står en varmepumpe, som udnytter overskudsvarmen som varmekilde og det afkølede vand
returneres via et returrør til virksomheden. Overskudsvarmen stammer fra en proces med kølebehov
og kan derfor give virksomheden en besparelse i energiforbruget til køling.
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Model 1
Forudsætninger
Kraftvarmeværket betaler for og ejer varmepumpen og vandledningen fra virksomhedens matrikel til
værket:
 Virksomheden afholder udgifter til anlæg mv. på egen matrikel
 Der er ingen betaling mellem parterne
Overskudsvarmeafgift
Da der ikke er betaling mellem parterne, betales ikke overskudsvarmeafgift.
Elpris og PSO-betaling
Elafgiften udgør 83,3 øre/kWh, hvoraf 42,1 øre/kWh som tidligere nævnt godtgøres.
Det ser ikke umiddelbart ud til, at der kan gives fritagelse for PSO-afgiften selv om der i ”Bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser (Bekg. 324 af 28. april 2009) står
anført at ”Varmeproducerende virksomheder kan fritages for at betale beløb til dækning af offentlige
forpligtelser, som nævnt i § 9a, stk. 1 og 2 i lov om elforsyning, for den del af deres elforbrug, såfremt…
2) Elektriciteten medgår til direkte varmeproduktion ved hjælp af elpatroner, varmepumper o.l.”
Dansk Fjernvarme har anmodet SKAT om en tolkning af bestemmelserne og anført, at et krav om PSObetaling vil medføre, at fjernvarmeforbrugerne betaler for elsektorens omstilling til vedvarende energi.
Energitilskud/energibesparelse
Energispareaftalen gælder energibesparelser ved slutbrugeren. Herunder besparelser i industrien,
men ikke besparelser ved kollektive el- og varmeproduktionsanlæg med undtagelse af solvarme.
Det er derfor i dette tilfælde den besparelse, som opnås ved virksomheden, der er omfattet af ordningen.

Model 2
Forudsætninger
Model 2 er som Model 1 med hensyn til ejerforhold, men i stedet for modtagelse af overskudsvarme
køber fjernvarmeværket det varme vand og sælger det kolde til virksomheden.
Overskudsvarmeafgift
Der betales 38 % i overskudsvarmeafgift, men til gengæld betaler virksomheden for køb af kulde. Der
kan derfor fortsat laves balance mellem indtægter og udgifter, så det for virksomheden bliver udgiftsneutralt.
Elpris og PSO-betaling
Forhold vedrørende PSO-betaling er uændrede i forhold til Model 1, men virksomheden kan nu få hele
elafgiften godtgjort på den del af elforbruget, som stammer fra køling. Er COP f.eks. 4 på den varme
side, vil den være 3 på kølesiden af varmepumpen. De 3/7 af elafgiften kan derfor godtgøres virksomheden (83,3 øre/kWh). Fjernvarmeværket kan fortsat få godtgjort 42,1 øre/kWh af elafgiften.
En nærmere beregning viser imidlertid, at de 38 % som betales i afgift for overskudsvarmen, stort set
går lige op med den ekstra elafgiftsbesparelse for virksomheden.

Eltilskud/energibesparelse
Forholdene er de samme som i Model 1.
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Model 3
Forudsætninger
 Varmepumpen og vandledningen etableres og ejes af 3. Part (et ”hvile i sig selv”-selskab)
 Virksomheden afholder udgifter til anlæg mv. på egen matrikel
 Der er ingen betaling mellem parterne
Overskudsvarmeafgift, elpris og PSO-betaling og energitilskud og energibesparelse
Reglerne er de samme som i Model 1.
Såfremt virksomheden investerer i varmepumpen kan virksomheden få større indtægt fra energitilskud/energibesparelser, men til gengæld skal betales overskudsvarmeafgift af vederlaget og der skal
etableres en isoleret fjernvarmeledning til fjernvarmeværket, da der nu er tale om transport af vand
ved fremløbstemperatur til fjernvarmeværket og returtemperatur fra værket.

3.3 Beregningseksempler vedrørende overskudsvarme
Hedensted, Løsning og Air Liquide
Screeningen for industriel overskudsvarme viste et meget stort potentiale for udnyttelse af kondensatorvarmen fra Air Liquide’s køleanlæg.
Air Liquide’s produktionsanlæg for industrielle gasser er beliggende i den sydlige udkant af Hedensted.
Produktionen foregår normalt med 24 timer i døgnet, torsdag til tirsdag. Produktionen og dermed køleydelsen er meget jævn over produktionstiden.
I dag bortkøles varmen fra virksomhedens køleanlæg til luften i et køletårn. Varmeeffekten, der er til
rådighed ved 15-20 °C udgør op til 9 MW.
Hedensted Fjernvarme har i dag en kedelcentral med en kapacitet på ca. 6 MW beliggende syd for
Hedensted. Afstanden herfra til Air Liquide er ca. 1,5 km.
Tekniske anlæg:
- Ombygninger, installationer på Air Liquides kølesystem
- Koldtvandsledning fra Air Liquide til Hedensted Varmecentral Syd (1,5 km).
- Varmepumpe komplet i nybygning ved Hedensted Varmecentral Syd
- Tilkobling mellem varmepumpe og fjernvarmenettet
Økonomiske forudsætninger:
- afgiftsforhold, el-distribution mv. som marts 2014
- el-priser (spot) og PSO som 2012
- betaling for varmen fra Air Liquide er sat til 100 kr/MWhvarme inkl. afgift
Der er gennemført beregninger af resulterende varmeproduktionspris for følgende scenarier og for
henholdsvis nuværende varmebehov (2014) og et udvidet varmebehov svarende til konvertering af 80
% af det nuværende individuelle gasforbrug (2017):
A. Hedensted alene
1: Reference Hedensted Fjernvarme, nuværende produktionsanlæg
1a: Hedensted Fjernvarme med 8 MW henholdsvis 10 MW varmepumpe ved Air Liquide
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B. Løsning alene
1b: Løsning Fjernvarme, kun gaskedler (uden DAKA)
C. Hedensted og Løsning samlet
1d: Samlet reference Hedensted og Løsning, uden transmissionsledning.
1e: Samlet Hedensted og Løsning med Air Liquide og transmissionsledning.
Beregninger på nuværende varmebehov (2014).
Beregninger på det nuværende varmebehov er baseret på en 8 MW varmepumpe, der kan forsyne
direkte ind på Hedensted Fjernvarmes net.
Beregninger i EnergyPro viser at der med en 8 MW varmepumpe kan dækkes ca. 33.500 MWh/år (ca.
72 %) ved forsyning til Hedensted alene og ca. 42.000 MWh/år (ca. 57 %) ved forsyning til både Hedensted og Løsning.
Hedensted Fjernvarme
1
1a

2014 - Hedensted og Løsning - nuværende behov

Varmebehov
Driftsomkostninger*
Driftsbesparelse ift eksist.
Beregninger ift. Eksisterende anlæg.
Investering VP
Investering Transmissionsledning
Investering, samlet
Simpel tilbagebetalingstid ift eksisterende
Kapitalomkostning VP - 10 år, 4 %
Kapitalomkostning Transmission, 30 år, 4%
Kapitalomkostninger, Investering, i alt
Nettobesparelse ift. Nuværende
Varmeproduktionspris inkl. kapitalomk.
Besparelse, Varmeproduktionspris inkl. kapitalomk.
*) Driftsomkostningerne er beregnet i energyPRO.

MWh/år
kr./år
kr./år

10 år, 4 %
30 år, 4 %
kr.
år
kr/år
kr/år
kr./år
kr./år
kr./MWh
kr./MWh

Ref.
Eksisterende
Hedensted

Hedensted
+ Air Liq.
(8 MW)

46.240
23.002.168

46.240
17.287.461
5.714.707

0

497

Løsning
Fjernvarme
1b

1d

Hedensted + Løsning
1e

Ref.
Eksisterende
Løsning
uden DAKA

Ref. samlet
Eksisterende
Hedensted +
Løsning

Hedensted
+ Løsning
+ Air Liq.
(8 MW)

27.305
13.741.515

73.545
36.743.215

73.545
29.804.599
6.938.616

40.000.000
0
40.000.000
7,0

40.000.000
16.750.000
56.750.000
8,2

4.931.638
0
4.931.638
783.069
481
17

4.931.638
968.654
5.900.292
1.038.324
485
14

503

500

Tabel 3.3: Økonomi ved udnyttelse af overskudsvarme fra Air Liquide – nuværende varmebehov (2014)

Beregningen af varmeproduktionsprisen med levering af varme fra en varmepumpe med udnyttelse
af overskudsvarme fra Air Liquide viser en besparelse for Hedensted alene på 780.000 kr./år svarende
til 17 kr./MWh inkl. kapitalomkostninger.
Ved etablering af en transmissionsledning mellem Hedensted K/V-værk og Løsning Fjernvarme kan der
opnås en samlet besparelse på 1.040.000 kr./år svarende til en gennemsnitlig besparelse på 14
kr./MWh.
Der er i beregningen indregnet en betaling for varmen til Air Liquide svarende til ca. 100 kr./MWh
køling. Hertil skal lægges afgift af overskudsvarme på 38 %.
Idet Air Liquide muligvis opnår en ikke uvæsentlig besparelse til drift af køletårn, vil denne betaling
muligvis kunne reduceres eller helt bortfalde.
Betalingen udgør henholdsvis 3,48 mio. kr./år (Hedensted alene) og 4.38 mio. kr./år (Hedensted og
Løsning) svarende til henholdsvis 75 kr./MWh og 59 kr./MWh.
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Finansieringen af varmepumpeanlægget er indregnet som et 10 årigt lån. Hvis dette beregningsmæssigt ændres til en løbetid svarende til anlæggets forventede levetid på 15 år, reduceres de årlige finansieringsomkostninger med 1,3 mio. kr. svarende til henholdsvis 29 og 21 kr./MWh.
Beregninger på udvidet varmebehov (2017).
Beregninger på det udvidede varmebehov er baseret på en 10 MW varmepumpe samt en udvidelse af
Hedensted Fjernvarmes net så der kan overføre 10 MW fra Hedensted Syd.
Beregninger i EnergyPro viser at der med en 10 MW varmepumpe kan dækkes ca. 47.000 MWh/år (ca.
65 %) ved forsyning til Hedensted alene og ca. 57.000 MWh/år (ca. 45 %) ved forsyning til både Hedensted og Løsning.

Hedensted Fjernvarme

2017 - Hedensted og Løsning -Udvidet behov

1

Varmebehov
Driftsomkostninger*
Driftsbesparelse ift eksist.
Beregninger ift. Eksisterende anlæg.
Investering VP
Investering Transmissionsledning
Investering, samlet
Simpel tilbagebetalingstid ift eksisterende
Kapitalomkostning VP - 10 år, 4 %
Kapitalomkostning Transmission, 30 år, 4%
Kapitalomkostninger, Investering, i alt
Nettobesparelse ift. Nuværende
Varmeproduktionspris inkl. kapitalomk.
Besparelse, Varmeproduktionspris inkl. kapitalomk.
*) Driftsomkostningerne er beregnet i energyPRO.

MWh/år
kr./år
kr./år

10 år, 4 %
30 år, 4 %
kr.
år
kr/år
kr/år
kr./år
kr./år
kr./MWh
kr./MWh

Løsning
Fjernvarme

Hedensted + Løsning

1a

1b

1d

1e

Ref.
Eksisterende
Hedensted

Hedensted
+ Air Liq.
(10 MW)

Ref.
Eksisterende
Løsning
uden DAKA

Ref. samlet
Eksisterende
Hedensted +
Løsning

Hedensted
+ Løsning
+ Air Liq.
(10 MW)

72.517
36.376.521

72.517
28.431.874
7.944.647

53.263
26.804.983

125.780
63.181.760

125.780
53.665.250
9.516.510

0

502

50.000.000
8.000.000
58.000.000
7,3

50.000.000
16.750.000
74.750.000
7,9

6.164.547
462.641
6.627.188
1.317.459
483
18

6.164.547
968.654
7.133.201
2.383.309
483
19

503

502

Tabel 3.4: Økonomi ved udnyttelse af overskudsvarme fra Air Liquide – udvidet varmebehov (2017)

Beregningen af varmeproduktionsprisen med levering af varme fra en varmepumpe med udnyttelse
af overskudsvarme fra Air Liquide viser en besparelse for Hedensted alene med det udvidede varmebehov 1,3 mio. kr./år svarende til 18 kr./MWh inkl. kapitalomkostninger.
Ved etablering af en transmissionsledning mellem Hedensted K/V-værk og Løsning Fjernvarme kan der
opnås en samlet besparelse på 2,38 mio. kr./år svarende til en gennemsnitlig besparelse på 19
kr./MWh.
Betalingen for kølevarmen udgør her henholdsvis 4,95 mio. kr./år (Hedensted alene) og 5,95 mio.
kr./år (Hedensted og Løsning) svarende til henholdsvis 68 kr./MWh og 47 kr./MWh.
Finansieringen af varmepumpeanlægget er indregnet som et 10 årigt lån. Hvis dette beregningsmæssigt ændres til en løbetid svarende til anlæggets forventede levetid på 15 år, reduceres de årlige finansieringsomkostninger med 1,3 mio. kr. svarende til henholdsvis 29 og 21 kr./MWh.
Konklusion
De gennemførte beregninger viser, at selv med de mest konservative forudsætninger vil der kunne
effektueres en besparelse i forhold til den nuværende situation. Ved sammenkobling af de to varmeforsyningsområder vil der allerede på det nuværende varmebehov være en besparelse også efter indregning af finansiering af en transmissionsledning mellem de to værker.
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Der er ikke i ovenstående beregning indregnet nogen levering af overskudsvarme fra DAKA idet forholdene her er under overvejelse. I det fremtidige scenarie med et udvidet varmebehov vil der stadig
være plads til leverance fra DAKA, idet varmepumpen ved Air Liquide her kun dækker 45 % af varmebehovet.
Horsens, Dagnæs-Bækkelund, Horsens Vand Energi og Hamlet Protein
Screeningen af potentialet for overskudsvarme i Horsens-området viste bl.a. et stort potentiale for
udnyttelse af overskudsvarme fra Hamlet Protein, der producerer foderblandinger.
For at overholde miljøkravene til afkastluften fra tørreprocesserne via skorstenen har Hamlet protein
etableret et såkaldt RTO-anlæg, hvor organiske stoffer i afkastluften forbrændes. Den varme der opstår
ved forbrænding udnyttes delvist i virksomhedens egne tørre-processer, der er stadig potentiale for
udnyttelse af varmen i afkastet. Afkasttemperaturen er så høj, at der kan leveres overskudsvarme direkte ved en temperatur, der kan udnyttes i fjernvarmen (75-80 °C).
Det er opgjort, at der kan etableres en varmeleverance på ca. 1,5 MW og i alt ca. 12.000 MWh/år.
Der er gennemført en sammenlignende beregning af varmeproduktionsprisen for det nuværende produktionsanlæg for Horsens Fjernvarme og Dagnæs-Bækkelund Fjernvarme med og uden leverance fra
Hamlet protein.
Til dækning af virksomheden omkostninger til driftskontrol, service, indtjening etc. er indregnet en
betaling for varmen på 100 kr./MWh + afgift af overskudsvarme på 38 % i alt 138 kr./MWh leveret
varme.
I scenariet med det nuværende anlæg hvor grundlasten leveres af affalds-kraftvarmeværket (dækningsgrad ca. 50 %) og resten produceres på naturgas, dels på kedler (36 %) og dels på Combined Cycleanlægget (7 %) er anvendt en gennemsnitlig pris for varmen fra affalds-kraftvarmeanlægget på 300
kr./MWh. Her beregnes en gennemsnitlig varmeproduktionspris på 387 kr./MWh.
Med installation af et varmepumpeanlæg med spildevand som kilde og en leveringspris på 350
kr./MWh erstattes 35.000 MWh/år naturgasbaseret produktion. Varmeproduktionsomkostninger kan
herved reduceres med ca. 5.3 mio. kr. svarende til at den resulterende varmeproduktionspris reduceres med 16 kr./MWh.
Ved implementering af ca. 12.000 MWh/år (3,5 % af varmeproduktionen) fra Hamlet Protein til en pris
på 138 kr./MWh fås yderligere en årlig besparelse på varmeproduktionsomkostningerne på ca. 3.4
mio. kr. (10 kr./MWh).
Som det ses af tabel 3.5 vil der med indregning af finansieringsomkostninger til investering i installationer på virksomheden (anslået til 4 mio. kr.), og 17,4 mio. kr. til tilslutning til det eksisterende fjernvarmesystem være et driftsoverskud for det samlede fjernvarmesystem Horsens Fjernvarme og Dagnæs-Bækkelund i forhold til det nuværende produktionsanlæg på 1,9 mio. kr. /år, svarende til 6
kr./MWh.
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0. Ref
Eksisterende

1.
Ref + HVE-VP

2.
Ref.+HVE +
Hamlet

kr./år
kr./år

130.096.337

124.824.746
5.271.591

121.379.560
3.445.186

10 år, 4 %
30 år, 4 %
kr.
år

0
0
0
-

0
0
0
-

4.000.000
17.500.000
21.500.000
6,2

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./MWh
kr./MWh
kr./MWh

0
0
0
0
387

0
0
0
5.271.591
371

493.164
1.012.027
1.505.191
1.939.995
365

16

6

Økonomisk Sammenstilling

Driftsomkostninger*
Driftsbesparelse ift eksist.
Beregninger ift. Eksisterende, HVE-VP. + Hamlet
Investering Hamlet Protein
Investering Transmissionsledning
Investering, samlet
Simpel tilbagebetalingstid ift eksisterende
Kapitalomkostninger, Investering anlæg
Kapitalomkostning, Investering Transmission
Kapitalomkostning i alt
Nettobesparelse ift. Nuværende
Varmeproduktionspris inkl. kapitalomk.
Besparelse, Varmeproduktionspris inkl. kapitalomk.
Besparelse, Varmeproduktionspris inkl. kapitalomk.
*) Driftsomkostningerne er beregnet i energyPRO.

Tabel 3.5: Overskudsvarme fra Horsens Vand Energi og Hamlet Protein. Resulterende besparelse.

Konklusion
Som det fremgår af eksemplet Hamlet Protein kan der være god økonomi i at etablere en transmissionsledning til opsamling af overskudsvarmen fra Hamlet Protein.
I eksemplet er kun indregnet de direkte afledte resultater, men herudover kan der opnås betydelige
fordele ved sideeffekter dels i form af yderligere overskudsvarme, der kan samles op, når først transmissionsledningen er etableret ligesom der vil være et stort potentiale for tilslutning af nye forbrugere
langs med transmissionsledningen.

3.4 Biogasanvendelse
Et biogasanlæg er under opførelse ved Horsens Nord og yderligere biogasanlæg er på idéstadiet i nærheden af Brædstrup og Hedensted ved DAKA. Anlæggenes kapacitet kan blive følgende:

Horsens Nord
Brædstrup
Hedensted Vest + Øst
I alt

Årlig produktion
Biogas (m3) Bionaturgas (m3) m3/time Bionaturgas
10.800.000
7.000.000
800
9.200.000
6.000.000
680
16.200.000
10.500.000
1200
36.200.000
23.500.000

Tabel 3.6: Kapacitet for planlagte biogasanlæg.

Biogas består af ca. 65 % CH4 (metan) og ca. 35 % CO2. Bionaturgas består af 100 % CH4. Biogassen fra
anlægget ved Horsens Nord vil blive renset for CO2 og injiceret i naturgasnettet som Bionaturgas (BNG),
men der er flere forskellige måde hvorpå biogassen kan anvendes. I det følgende er disse anvendelsesformer gennemgået. Endvidere er anslået en markedsværdi for biogassen ved den pågældende anvendelsesform. Vurdering af markedsværdien er sket på grundlag af beregningerne i rapporten ”Beslutningsgrundlag for Grøn Gas investeringer” [2].
Anvendelse til kedeldrift i industri
Biogasproduktionen fra Hedensted Vest + Øst kan stort set aftages af DAKAs nuværende naturgasfyrede produktionsanlæg til henholdsvis tørring og fremstilling af biodiesel.
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Biogassen kan anvendes, uden der er behov for at rense den for CO2. Markedsværdien er i [2] beregnet
til 4,80 kr/Nm3 BNG. Såfremt industrien skal have samme økonomiske resultat, som ved anvendelse af
naturgas. Det vil sige, at der ikke er indregnet ekstra betaling for ”Grøn Gas”.
Anvendelse til kraftvarmeproduktion
Biogassen kan ligeledes uden rensning for CO2 anvendes i en gasmotor. Gasmotoranvendelse kan finde
sted på motorerne på Hedensted Fjernvarme og på motorerne på Brædstrup Fjernvarme. I så fald skal
der etableres en biogasledning og den eller de motorer, som skal anvende biogas, skal bl.a. have monteret gasrampe til biogas. Disse ekstra investeringer er indregnet i biogasalternativet under afsnit 5.2
”Scenarieberegninger”.
Markedsværdien for biogas til kraftvarmeanvendelser er i [2] opgjort til omkring 6 kr./Nm3 BNG, hvis
naturgas erstattes. Et fjernvarmeselskab har imidlertid andre forsyningsmuligheder end naturgas
(f.eks. varmepumper eller solvarme) og vil derfor normalt forlange en rabat.
Markedsprisen vil ikke blive lavere end prisen til opgradering (rensning for CO 2) og injektion i naturgasnettet på 5,10 kr/Nm3 (se senere).
Etablering af ny kraftvarmeproduktion
I stedet for etablering af en biogasledning og anvendelse af biogassen på en eksisterende motor kunne
etableres et nyt motoranlæg ved biogasanlægget. Motoranlægget kunne så forsyne biogasanlægget
med procesvarme og levere overskudsvarme til fjernvarmenettet. Ved DAKA ville varmen kunne transporteres til Løsning med den nuværende transmissionsledning.
Markedsprisen for biogassen vil være min. 5,10 kr/Nm3 som ved anvendelse i eksisterende kraftvarmemotorer.
Opgradering
Såfremt biogassen renses for CO2, vil den kunne tryksættes og injiceres i naturgasnettet. Rensning af
biogassen kan ske ved hjælp af forskellige metoder (se bl.a. [2]). Injicering skal helst ske i nærheden af
en MR-station. Tryksætning og injicering koster 0,90 – 1,30 kr/Nm3 BNG. Mindst for de største anlæg.
Markedsprisen for opgraderet biogas (BNG) er i [2] beregnet til 6,055 kr/Nm 3. Herfra skal fratrækkes
opgraderings- og injiceringsomkostninger. Da der er tale om forholdsvis store anlæg, vurderes markedsprisen for biogas til at være 5,10 kr/Nm3, så der er 0,955 kr/Nm3 til opgradering og injicering.
Markedsprisen kan blive højere, hvis biogasproducenten kan få andel i værdien af grønne certifikater.
Opgradering med brint
Biogas består af CH4 og CO2. I en Nm3 biogas er der 65 % CH4 og ca. 35 % CO2. CO2 kan i en katalysator
omdannes til CH4 ved hjælp af brint:
CO2 + 4H2 = CH4 + 2H2O + varme
Derved bliver 1 Nm3 biogas til 1 Nm3 BNG og vores biogasressource stiger fra 23,5 mio. Nm3 BNG til
36,2 Mio. Nm3 BNG.
Ifølge [3] kan opgradering med brint gøres til samme pris som traditionel opgradering. Metoden er
under udvikling og det første fuldskalaanlæg er etableret i Tyskland. I Danmark udvikles teknologien af
Haldor Topsøe A/S.
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4 Fleksibilitet i forhold til elnettet
4.1 Potentiale for varmepumper og elkedler
Etablering af varmepumper og elkedler vil kunne medvirke til øget fleksibilitet i forhold til elsystemet.
Varmepumperne vil normalt være i drift, men vil kunne lukkes (=opregulering) ned øjeblikkeligt, hvis
der er behov for det, f.eks. fordi produktionen fra el fra vindmøller er lav. Varmepumperne vil normalt
bidrage til varmeproduktionen i mange driftstimer. For potentialet for elregulering henvises til afsnit
5.4.
Elkedlernes driftsmønster er modsat varmepumpen, idet elkedlerne normalt er ude af drift, men startes ved lave elpriser (=nedregulering). Elkedlerne vil dog også kunne indgå som frekvensregulering. I
så fald er elkedlerne i drift og op- og nedreguleres efter behov i elsystemet.
Potentialet for elkedler i fjernvarmenettet er udelukkende økonomisk bestemt. Pt. er markedet for
etablering af elkedler mættet.

4.2 Fleksibel biogasanvendelse
De forskellige biogasanvendelser har ikke samme fleksibilitet i forhold til elsystemet og indregulering
af fluktuerende elproduktion fra sol og vind. Problemet er primært, at biogassen ved kraftvarmeanvendelse skal være afbrydelig, således at motoren kan slukkes og produktion af el undlades i perioder
med høj produktion af el fra vind og sol. Hvis biogassen ikke skal gå til spilde (afbrændes i en fakkel) i
disse perioder, skal den kunne finde alternativ anvendelse til f.eks. kedeldrift.
Hvis der imidlertid er varmepumper tilknyttet det samme fjernvarmesystem, vil disse producere varme
i samme periode, som motorerne er ude af drift, så det kræver et stort aftag af varme og/eller større
varmelagre at gøre kraftvarmedrift på biogas fleksibel og under alle omstændigheder, vil det øge omkostningerne til varmeproduktionen og dermed reducere den pris, kraftvarmeværket kan give for biogassen.
For et biogasanlæg ved DAKA er situationen dog lidt anderledes, da kedeldrift kan ske på DAKAs kedler.
Herved produceres ikke ekstra fjernvarme. Blot fortrænges en tilsvarende mængde naturgas. Anvendelse på DAKAs kedler vil reducere den pris, der kan betales for biogassen, da substitutionsprisen for
naturgas er lavere end ved kraftvarmeanvendelse (se afsnit 3.4 Biogasanvendelse).
Biogassen kan gøres korttids fleksibel (12 timer) ved at etablere et biogaslager. Større lagre end til
døgnregulering er urentabelt.
Den samlede kraftvarmekapacitet for biogasproduktionen i Horsens-Hedensted området er på 7,5
MWel (fraregnet Horsens Nord) og 9,4 MWvarme.
Anvendelse af biogas til industrielle processer, som f.eks. i DAKA, svarer til at opgradere biogassen,
idet en tilsvarende mængde naturgas spares. Naturgassen kan lagres og senere anvendes på alle kraftvarmemotorer, og der kan holdes længere pauser i motordriften, når der er brug for det. Anvendelse
af biogas i industrielle processer og anvendelse til opgradering er derfor mere fleksibelt end kraftvarmeanvendelse.
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Opgradering ved hjælp af brint medfører, at der skal etableres elektrolyseanlæg. I [3] regnes med 4,7
MWel til behandling af 5 mio. Nm3 biogas/år. Det svarer til, at der etableres 34 MWel elektrolysekapacitet, til opgradering af hele biogasmængden i Horsens-Hedensted (inkl. Horsens Nord), hvis driftstiden
for anlæggene er på over 8.000 timer/år. Ønskes færre driftstimer f.eks. 3.000/år, skal kapaciteten
øges til 90 MW.
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5 Scenarieberegninger
5.1 Priser og ydelser for solfjernvarme, langtidslagre, biomasseløsninger
med KV
Solvarme
Teknisk beskrivelse
Solvarmeanlæg udgør et vigtigt alternativ til andre brændselsbaserede vedvarende energikilder, da
der er tale om stort set CO2- og ressourceneutral energiproduktion.
Solvarme opfanges med solpaneler, som kan monteres på hustage eller direkte på jorden. I forbindelse
med et fjernvarmenet kan solpaneler bidrage til fjernvarmeproduktionen. Anlæggene har relativt
lange levetider (over 25 år med nutidens teknologi) og små driftsudgifter. Pris- og tidsmæssige aspekter betyder imidlertid, at solvarmen må kombineres med andre varmeproduktionsløsninger og/eller
betydelige varmelagre.
I Danmark er der installeret ca. 350.000 m2 (2014) solvarme i forbindelse med fjernvarmeværker. Der
er planlagt yderligere ca. 300.000 m2 til etablering inden for få år. De nuværende anlæg er i størrelser
på op til 40.000 m2 og de planlagte er på op til 50.000 m2.
Potentiel kapacitet
Med nuværende teknologier er det realistisk og velafprøvet at dække op til ca. 20 % af årsvarmebehovet i området med solvarme. Større solvarmeanlæg, som er tilsluttet et fjernvarmenet, kan dække
over 50 % sammen med et sæsonvarmelager. For at øge dækningen til over 25 % kræves der et meget stort centralt sæsonlager, som kan lagre varme opfanget om sommeren, indtil der er behov for
varmen om efteråret/vinteren. I de seneste år er der gennemført flere udviklingsprojekter vedrørende disse sæsonvarmelagre:
Her kan nævnes 75.000 m3 damvarmelager i Marstal (2012), 65.000 m3 damvarmelager i Dronninglund (2014) og et borehulslager i Brædstrup fra 2011, hvor der opvarmes ca. 19.000 m3 jordmasse. I
2015 forventes der etableret et 200.000 m3 damvarmelager i Vojens og et 110.000 m3 damvarmelager i Gram, begge projekter gennemføres uden tilskud. I Løgumkloster og i Toftlund har man ligeledes taget hul på planlægningen af damvarmelagre.
Temperaturniveau for den producerede varme
70-90o C om sommeren, noget lavere om vinteren afhængig af behov og muligheder.
Investeringer
Solfangeranlæg uden varmelager, som kan dække 20 % af varmebehovet, koster ca. 3.000 kr./MWh/år.
Med et mindre varmelager løber prisen op i ca. 3.500 kr./MWh/år og ved 50 % dækning inkl. varmelager ligger prisen på. 4.500 kr./MWh/år.
20 %-anlæg uden ekstra omkostninger til varmelager eller varmepumpe kan etableres for ca. 1.500,kr./m2 og yde omkring 0,5 MWh/m2/år (ved anlæg over ca. 10.000 m2).
Anlæg, der kan dække 50 % uden varmepumpe, kræver omkring 2 – 2,5 m3 lager/m2 solfanger. Omkostninger til lagring er omkring 150-250 kr./m3, alt inklusive, men er meget afhængig af de lokale
jordbundsforhold. Anlæg med varmelager har en nettoydelse på ca. 0,4 MWh/m 2, når varmetab til
lager er fratrukket.
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Kombinationer med varmepumper kan øge ydelsen af solfangere med ca. 0,05 MWh/m 2 (10-15 %),
uanset størrelse. Dette vil naturligvis også give større investeringer.
Varmebehov

Andel

[MWh/år]
75.000

[%]
20
50
20
50
20
50

150.000
500.000

Dækket
varme
[MWh/år]
15.000
37.500
30.000
75.000
100.000
250.000

Maks.
Effekt
[MW]
21
65
42
130
140
435

Investering
[kr.]
45 mio.
170 mio.
90 mio.
340 mio.
300 mio.
1.125 mio.

Tabel 5.1: 20 % dækning af varmebehovet til 3.000 kr./MWh/år og 50 % dækning af varmebehovet til 4.500 kr./MWh/år.

Produktionspris
Produktionspriserne for solvarme tager udgangspunkt i dækninger af 20 % og 50 % af varmebehovet.
Varmebehov
[MWh/år]
75.000
150.000
500.000

Andel
[%]

Maks. Effekt
[MW]

20
50
20
50
20
50

21
65
42
130
140
435

Varmepris (25
år)
[kr./MWh]
180
275
180
275
180
275

Tabel 5.2: Produktionspriserne indeholder drift og vedligeholdelsesomkostninger på 5 kr./MWh varme og er beregnet med
afskrivninger over 25 år med 3 % realrente.

Biomasse
Teknisk beskrivelse
I dag udgør biomassen sammen med vindenergi den væsentligste andel af VE baseret energiproduktion på landsplan. Importen af udenlandsk træ udgør en stadig stigende del af biomassen, men det
samlede potentiale for udnyttelse af biomasse i DK er dog betydeligt større, end det der udnyttes i
dag.
Biomasse er en fælles betegnelse for organisk materiale, der er dannet ved fotosyntese, dog ikke de
fossile brændsler kul, olie og gas. Biomasse er f.eks. træ, flis, haveaffald, halm, rapsolie med videre.
Biomasse kan anvendes i varmesektoren på flere måder. Det indgår både i fjernvarmen som brændsel
samt til individuel opvarmning i fastbrændselsfyr, brændeovne eller halmfyr.
Afstand mellem produceret biomasse til energiudnyttelse er central i forhold til at nedbringe det samlede CO2-udslip (transport mv.). I Ingeniørforeningens Klimaplan 2050 lægges der op til, at de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeanlæg i DK på sigt omlægges til biomassebaserede anlæg kombineret
med f.eks. elektrolyseanlæg/brændselsceller og/eller geotermianlæg.
Efter de nuværende regler må biomassen dog ikke fortrænge afgiftsbelagt brændsel som gasolie og
naturgas på de decentrale værker med mindre der er tale om kraftvarmeproduktion.
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I Varmeplan Danmark samt Klimaplan 2050 er der foreslået en flertrinsstrategi for udnyttelsen af biomasseressourcen i Danmark:
 På kort sigt (0-5 år) udnyttes biomassen på kedler til fortrængning af naturgas på danske
varme/kraftvarmeværker. Værkernes motoranlæg bibeholdes til reserve/regulérkraft. Anvendelse af biomasse vil reducere varmeprisen og dermed skabe grundlag for en omkostningseffektiv og miljøvenlig konvertering af individuelt varmeforsynede ejendomme til fjernvarme.
 På mellemlangt sigt (5 år+) udnyttes biomasse på kraftvarmeenheder i takt med at teknologien
modnes og effektiviseres/billiggøres, herunder såvel dampturbine, ORC anlæg samt forgasningsanlæg.
 På langt sigt (10 år+) forventes biomassen i stigende grad anvendt til andre formål herunder bl.a.
fremstilling af flydende brændstof til transportformål samt fremstilling af materialer og dermed
fortrængning af fossile brændsler i disse sektorer.
I det omfang det kan lade sig gøre inden for lovgivningens rammer bør denne fremgangsmåde benyttes
i Horsens og Hedensted kommuner.
Potentiel kapacitet
Den anvendelige kapacitet er ikke begrænset af teknik. Der er mulighed for at anlægge de værker, som
der er behov for til at dække varmeforbruget.
I fremtiden kan dyrkning af energiafgrøder komme til at spille en større rolle, bl.a. i takt med at der
kommer strammere regulering på miljøområdet for landbruget. Biomasse fra f.eks. energipil kan laves
til flis og brændes i varmeværker og dermed bidrage med vedvarende energi. Andre arealer, som ikke
kan anvendes til dyrkning af fødevarer eller foder, kan også potentielt bruges til dyrkning af energiafgrøder til energisektoren.
Årsfordeling af produktionen
Varme produceret med biomasse kan ske hele året uden afhængighed af sæsoner. Anvendes der kraftvarmeværker, kan prisen for elektricitet til gengæld påvirke, om der produceres med kraftvarme eller
ren kedeldrift.
Temperaturniveau for den producerede varme
Temperaturen på varmen gør at den kan ledes direkte i fjernvarmesystemet.
Investeringer
Ved brug af erfaringstal er der beregnet investeringer for varme produceret med biomasse. Der er
anvendt samme metode til at beregne effekterne som ovenfor i beregningerne af produktionspriser.
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Varmebehov
Andel
[MWh/år]
[%]
75.000 Grundlast

Dækket varme
[MWh/år]
24.750

Effekt
[MW]
3,5

Investering
[kr.]
10 mio.

75.000

67

50.250

9

25 mio.

75.000

90

67.500

12,5

30 mio.

49.500

7

20 mio.

150.000 Grundlast
150.000

67

100.500

18

50 mio.

150.000

90

135.000

25

65 mio.

500.000 Grundlast

165.000

25

50 mio.

500.000

67

335.000

60

720 mio.*

500.000

90

450.000

85

935 mio.*

* Investeringerne er erfaringstal fra tidligere beregninger for kraftvarmeværk med halm som brændsel.
Tabel 5.3: Investeringer for varme produceret fra biomasse.

Produktionspris
Ved brug af varighedskurver er den maksimale nødvendige effekt fundet til at dække varmebehovet.
Herefter er det forudsat, at 90 % af varmebehovet kan dækkes med 60 % af spidslasteffekten. Derefter
er der beregnet, hvor stor effekt der skal til for at dække 2/3 af varmebehovet, og endeligt er grundlasten bestemt ud fra en 60/40 varighedskurve.
De sidste to beregninger er udført som kraftvarmeværker, og de resterende er uden elproduktion.
Varmebehov

Andel

[MWh/år]
[%]
75.000 Grundlast
75.000
67
75.000
90
150.000 Grundlast
150.000
67
150.000
90
500.000 Grundlast
500.000
67
500.000
90

Dækket

MWh
24.750
50.250
67.500
49.500
100.500
135.000
165.000
335.000
450.000

Effekt

[MW]
3,5
9,0
12,5
7,0
18,0
25,0
25,0
60,0
85,0

Investering Varmepris Varmepris Varmepris
Varmepris
Flis (10 år) Flis (15 år) Halm (10 år) Halm (15 år)
mio. kr.
[kr./MWh] [kr./MWh]
18
285
262
36
287
263
48
285
261
30
274
253
61
274
254
75
268
249
75
256
241
720
935
-

[kr./MWh]
257
258
257
245
245
239
227
-

[kr./MWh]
233
234
233
225
225
221
212
268 *
262 *

* Varmepriserne er erfaringstal fra tidligere beregninger for kraftvarmeværk med halm som brændsel.
Tabel 5.4: Produktionspris for varme produceret fra biomasse.

I varmeprisen indgår kapitalomkostninger afskrevet over 10 år eller 15 år, 3 % rente, brændselspris og
elpris fra Energistyrelsens forudsætninger, afgifter inkl. NOx-afgift, D&V på 14 kr./MWh – men ekskl.
FSA (Forsyningssikkerhedsafgift). Der er regnet med 100 % virkningsgrad på halm og 105 % på flis.
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Langtidsvarmelagring
Langtidsvarmelagring kan ske i akkumuleringstanke (ståltanke), damvarmelagre eller borehulslagre.
Langtidsvarmelagring sker i store varmelagre for at mindske varmetabet og billiggøre lagringen. Ståltanke er derfor ikke rentable.
I Danmark er udviklet og afprøvet damvarmelagre og borehulslagre.
Damvarmelagre
Pilotlagre på 1.500 og 10.000 m3 er etableret i 1996 og 2004, og et fuldskalalager på 75.000 m 3 er
etableret i 2012 ved Marstal Fjernvarme og endnu et i Dronninglund er etableret i 2014.
I 2015 forventes der etableret et 200.000 m3 damvarmelager i Vojens og et 110.000 m3 damvarmelager
i Gram, begge projekter gennemføres uden tilskud. I Løgumkloster og i Toftlund har man ligeledes
taget hul på planlægningen af damvarmelagre.
Konceptet er simpelt, idet der graves et hul og det opgravede materiale lægges som en vold og udgør
den øverste del af lageret.
Lageret tætnes med en svejst plastikliner og forsynes med et flydende isoleret låg.

Figur 5.1: Tværsnit af lagerdesign i Marstal [5].

Anvendes erfaringerne fra etablering af lageret i Marstal fås følgende etableringsomkostninger.
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Figur 5.2: Anlægsomkostninger for varmelagre [5].

Omkostninger til lagring af varme er en yderst kompliceret ting at beregne. Et sæsonvarmelager har
mange delvis op- og afladninger henover året for en del af lagerets vedkommende. Den sidste m3 lager
har i princippet kun én op- og afladning pr år.
Eneste metode, der giver et brugbart billede af omkostningen er at beregne dette for det konkrete
eksempel.
Hvis lageret bruges som sæsonlager, f.eks. ved at lagre billig varme fra sommer til senere på året, udnyttes lagerkapaciteten kun én gang om året. Dermed bliver kapitalomkostningerne ca. 295 kr./MWh
lagret varme. Hvis den lagrede varme er gratis (f.eks. overskudsvarme fra biogas), og varmetabet er
f.eks. 25 %, bliver varmeprisen ab lager ca. 393 kr./MWh.
Hvis den lagrede varme f.eks. koster 100 kr./MWh, og varmetabet er 25 % som før, bliver varmeprisen
ab lager ca. 526 kr./MWh.

5.2 Scenarieberegninger
Formålet med scenarieberegningerne i denne rapport er at undersøge mulighederne for at forbinde
fjernvarmeværkerne i Horsens og Hedensted Kommune med transmissionsledninger. Med henvisning
til Kapitel 2 opnås en række fordele ved at etablere et samlet transmissionsnet for fjernvarmen i de to
kommuner.
Det fremgår, at der er god økonomi i blot at vælge en kortsigtet biomasseløsning, men fjernvarmeværkerne ønsker en fremtidig varmeforsyning, som er baseret på vedvarende energikilder, hvor man i
mindre grad er afhængige af fremtidige brændsels- og biomassepriser og samtidigt en løsning, hvor
varmeforsyning og elforsyning arbejder sammen. Derfor prioriteres løsninger med solvarme, varmelagre, overskudsvarme og varmepumper mens biomasse anvendes som en overgangsløsning.
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Fjernvarmeværkerne i Horsens, Dagnæs-Bækkelund, Hedensted og Brædstrup anvender alle i stort
omfang naturgas som brændsel. Beregninger fra de to kommuners varmeplanlægning viser, at det er
samfundsøkonomisk fordelagtigt at udvide fjernvarmeforsyningen til at omfatte områder, som i dag
er individuelt forsynet.
Målet er, at en fossilfri varmeforsyning for de to kommuners fjernvarmeforbrugere er etableret om 10
år. I sådan et fremtidsscenarie vil varmesystemet anvendes som lager for el og derved gøre plads til
øget produktion af el fra vedvarende energikilder. Derudover vil der skabes lokale arbejdspladser ved
at være ”first mover” til at etablere løsninger, som vil blive efterspurgt fremover.
Der er på baggrund af ovennævnte opstillet følgende scenarier:
0) Reference inkl. eksisterende transmissionsledninger. 80 % af individuelt forsynede områder er
medregnet.
1) Reference + 80 % konvertering af individuelt forsynede områder og inkl. eksisterende transmissionsledninger
2) Som 1) + transmissionsledninger, som forbinder 7 værker
3) Som 2) + halmfyret kraftvarme fra nyt værk
4) Som 2) + affaldsfyret kraftvarme som nu, men flis i stedet for naturgas til gasturbinen
5) Som 2) – KV
6) 6a. Som 2) – KV + overskudsvarme + yderligere VP til dækning som KV til affald
6b. Som 2) – KV + overskudsvarme + yderligere VP til dækning som KV til affald plus flis i stedet
for naturgas til gasturbine
7) 7a. Som 2) – KV + solvarme og lagre til dækning som KV til affald
7b. Som 2) – KV + solvarme og lagre til dækning som KV til affald plus flis i stedet for naturgas til
gasturbine
8) Som 2) – KV + biogas
9) Som 2) – kraftvarme + kombi VE
Scenarierne er uddybet i Afsnit 0, der giver en beskrivelse af beregningsalternativerne.
Beskrivelse af beregningsforudsætninger
Beregningerne for scenarieberegningerne bygger på de eksisterende enheder i systemet. Der indgår
følgende eksisterende værker i beregningerne;
 Hedensted Fjernvarmeværk
 Løsning Fjernvarmeværk
 Dagnæs-Bækkelund Varmeværk
 Horsens Varmeværk
 Horsens Kraftvarmeværk
 Hovedgård Fjernvarmeværk
 Østbirk Varmeværk
 Brædstrup Fjernvarmeværk
En del af formålet med sammenkoblingen af systemet i Østjylland er at kunne udnytte overskudsvarme
fra produktion. Der indgår derfor flere lokaliteter end der er værker. I scenarieberegningerne indgår
således følgende 12 lokaliteter tilknyttet forskellige produktionsenheder:
1. Hedensted SYD
2. Hedensted FVV: Naturgasmotorer, naturgaskedel
3. Løsning og DAKA: Naturgaskedel, overskudsvarme fra DAKA (3 MW)
4. Horsens Vest
5. Dagnæs-Bækkelund VV: Naturgaskedler
6. Horsens VV: Naturgaskedler
7. Horsens KVV: Affald kraftvarme, naturgas combined cycle, biogasmotor
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8.
9.
10.
11.
12.

Gedved
Hovedgård FVV: Fliskedel, oliekedel
Østbirk VV: Fliskedel, oliekedel
Brædstrup FVV: Naturgaskedler, naturgasmotorer, solvarme
Individuel forsyning svarende til den kapacitet, som konverteres

Under lokalitet 12 er den samlede konvertering af individuelle naturgasområder.

53.448

Heraf udvidelse inkl.
26.368
26.048
nettab
Tabel 5.5: Varmebehov og konverteringer.

20.992

56.179

851.359

70.060

44.696

85.326

90.599

7.646

6.892

16.603

374.238

Installeret effekt
MW i alt

20.846

Brædstrup

90.599

Østbirk

354.871

Hovedgaard

111.596

Gedved
Danish Crown

70.060

Horsens Vest

Horsens VV
HKVV

72.768

Dagnæs-Bækkelund

Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år, Incl. pot. og
nettab

Løsning/DAKA

Hedensted
Hedensted Syd

For individuelle naturgasområder er der benyttet en konvertering på 80 %. Der er i beregningerne
benyttet et gennemsnitligt net- og transmissionstab på 20 % af varmebehovet for konverteringsområder. Der er på baggrund af det i Bilag 5.A beskrevne potentiale for varmegrundlag og konverteringer
benyttet de i Tabel 5.5 viste varmebehov for eksisterende fjernvarmekunder og for individuelle naturgas områder. Fjernvarme skal i alternativerne inklusive konverteringer således dække et varmebehov
på 851.359 MWh årligt inklusive net- og transmissionstab på 20 %.

Ifølge rapporten Østjysk Fjernvarme – Fremtidens Forsyning [6] findes allerede 3 eksisterende transmissionsledninger: Mellem Horsens Kraftvarmeværk og Horsens Varmeværk på 37 MW, mellem Horsens Kraftvarmeværk og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk på 19 MW og mellem DAKA og Løsning Fjernvarme på 6 MW.
Beregningsteknisk er der ikke sat begrænsning på transmissionerne.
Det antages, at transmissionen mod Brædstrup går gennem Lund og Nim, se kort på Figur 5.3.
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Figur 5.3: Varmebehov og konverteringsmuligheder, Østjysk Fjernvarme.

Da rørene beregningsteknisk ikke begrænser transmissionerne skal disse detailprojekteres på et senere tidspunkt. Investeringer i transmissionsnettet er hentet fra rapporten [6]. Der vises i den nævnte
rapport tillige transmissionsledninger til Uldum, Rask Mølle og Tørring. Investeringer til disse lokaliteter er ikke inkluderet.
Beregningerne for forsyningsnettet mellem de før nævnte lokaliteter er foretaget i simuleringsprogrammet energyPRO. energyPRO optimerer driften på de inkluderede enheder time for time. Som
driftsstrategi er benyttet ”Minimer netto-produktionsomkostninger” (NPO). Dvs. at behovet altid dækkes af de billigste enheder først. Transmissionsnettet uden begrænsninger kommer derved til at fungere som transportsystem, da den billigste varme kan transmitteres rundt i hele systemet.
Transmissionsledningerne og den valgte driftsstrategi betyder også, at modellen ikke begrænses af
Varmeforsyningslovens bestemmelser om brændselsvalg og krav om samfundsøkonomisk rentabilitet.
energyPRO inkluderer variable omkostninger som drift og vedligehold, brændselsudgifter og afgifter,
mens selskabsøkonomien med investeringer er beregnet i et regneark. For de variable udgifter er følgende antagelser lavet i energyPRO:
Priser på brændsler er i 2014-kr. For afgifter er der benyttet afgifter for 2015, hvilket også er det år,
modellen regner i. Afregning for el er baseret på el-spotpriser for Vestdanmark i 2012.
For de selskabsøkonomiske beregninger antages det, at alle lån finansieres gennem en kommunegaranti som et annuitetslån med en realrente på 4 %. Investeringer afbetales derved fra år 1 og der medregnes ikke inflation. Som en følsomhed er der regnet med en realrente på 2 % i Scenarie 9.
Løbetiden for lånene er differentieret for de forskellige investeringer i beregningerne, da nogle investeringer, f.eks. transmissionsledninger, vil have en længere afskrivningsperiode end f.eks. investering
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i varmepumper. Løbetiden følger så vidt muligt den forventede tekniske løbetid for investeringerne,
dog maksimalt 30 år. Der er benyttet følgende afskrivningsperioder:
Konverteringer
20 år
Transmission og gadenet
30 år
Halm KV, flis på CC, biogasmotorer
15 år
Overskudsvarme
10 år
Varmepumper
15 år
Sol og lager
30 år
De budgetterede omkostninger er præsenteret i Afsnit 0. En mere detaljeret præsentation af beregningsforudsætningerne er vedlagt i Bilag 5.B.
Med de generelle forudsætninger beskrevet her, er det vigtigt at bemærke, at modellen regnes for år
2015, men at de enkelte scenarier er tænkt som fremtidsserier – enten som en overgangsløsning (biomasse) eller som et scenarie for fremtidens system, frem mod fossilfri forsyning, hvor nogle af de større
grundlast enheder som affaldskraftvarme er udtjente og derfor ikke længere vil være i systemet.
Det bør bemærkes, at konverteringer og ændringer i forbindelse med scenarieberegningerne skal være
i overensstemmelse med Varmeforsyningsloven og give samfundsøkonomisk overskud, ligesom projekterne skal være selskabsøkonomisk fornuftige inden de etableres.
Beskrivelse af beregningsalternativer
Der er foretaget beregninger på en række forskellige scenarier ud over referencen. Scenarierne er
beskrevet herunder. De benyttede potentialer for vedvarende energikilder såsom biogas, solvarme,
mm. er sat ind i beregningerne på baggrund af data beskrevet i Afsnit 5.1. I Bilag 5.C. er vedlagt tabeller
for hvert scenarie, der giver overblik over de benyttede varmeeffekter i beregningerne.
De generelle forudsætninger for beregningerne er vedlagt i Bilag 5.B. Yderligere er forudsætningskataloget for økonomi og teknik fra energyPRO vedlagt i Bilag 5.D.
0) Reference inkl. eksisterende transmissionsledninger. Individuel forsyning er medregnet svarende til 80 % af konverteringspotentialet.
I referenceberegningen er værkerne indsat som de eksisterende værker i systemet. Der er kun medtaget de allerede eksisterende transmissionsledninger mellem Horsens Kraftvarmeværk og Horsens Varmeværk på 37 MW, mellem Horsens Kraftvarmeværk og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk på 19 MW
og mellem DAKA og Løsning Fjernvarme på 6 MW. For ikke at lave forskel i beregningerne er transmissionsledningerne ikke begrænset i beregningerne som i virkeligheden.
Der indgår i beregningen for referencen de i Tabel 5.5 nævnte lokaliteter, der forsyner hver deres område, herunder den individuelle naturgasforsyning.
1) Reference + 80 % konvertering af individuelt forsynede områder inkl. eksisterende transmissionsledninger
Beregningen for dette scenarie er sat op som referencen med lokaliteter og de tre eksisterende transmissionsledninger. Der er slukket for den individuelle naturgas, hvilket betyder der i alt er 11 lokaliteter
med produktionsenheder. Varmebehovet for hver lokalitet inklusive net- og transmissionstab fremgår
af Tabel 5.5.
Til at dække konverteringerne er der indsat naturgaskedler for at have tilstrækkelig produktionskapacitet, således det udvidede varmebehov kan dækkes af fjernvarme.
Effekterne på eksisterende og nye indsatte naturgaskedler fremgår af Tabel 5.6.
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Gaskedler

14

12

Gaskedler nye

20

20

40

27

75,3

20

73

Brædstrup

Østbirk

Hovedgaard

Gedved
Danish Crown

Horsens VV
HKVV

Dagnæs-Bækkelund

Horsens Vest

Løsning/DAKA

Hedensted
Hedensted Syd

Produktionsanlæg

13,5
60

10

10

Tabel 5.6 Indsatte naturgaskedler.

2) Som 1) + transmissionsledninger, som forbinder lokaliteterne
Dette scenarie er sat op som Scenarie 1 med produktionsenhederne fra de 11 lokaliteter. Systemet
antages forbundet via transmissionsledninger, således, at alle lokaliteter er forbundet. Transmissionsforbindelserne fremgår af [6], hvor det ses, at der er 11 transmissionsledninger, der forbinder systemet.
Som tidligere nævnt, er det rent beregningsmæssigt valgt, at transmissionsledninger ikke begrænser
transmissionen af varme i systemet. Derved sikres, at behovet altid dækkes af den billigste enhed til
rådighed i systemet, jf. den valgte driftsstrategi. Den transmitterede effekt er derved kun begrænset
af produktionskapaciteterne.
På Figur 5.4 ses varighedskurven for det samlede system i Scenarie 2, hvor de eksisterende enheder
indgår i systemet. Affaldskraftvarmen dækker grundlast, mens det hovedsageligt er de naturgaskedler
med højeste virkningsgrader, der dækker mellemlasten. Den eksisterende udnyttelse af overskudsvarme fra DAKA og fliskedlerne er også billige enheder – de har derfor høj prioritet i systemet og er i
stand til at dække en del af grundlasten lige over affaldskraftvarmen.
Til at dække spidslast er de øvrige naturgaskedler og naturgasmotorer inklusive combined cycle enheden på Horsens Kraftvarmeværk.
Det bør bemærkes, at der ved en projektering skal dimensioneres transmissionsledninger efter den
valgte løsning.
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Varighedskurve for varmebehov
(1. januar 2015 til 1. januar 2016)
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HKVV affald
Horsens Vest, NG-kedler
ØVV oliekedel

BFV solvarme
HKVV naturgas CC
HVV kedler uden eco

HVE varme fra biogas
HFV motorer 1993
Hovedgaard NG Kedel

DAKA
BFV motor 1+2
Gedved NG Kedel

ØVV fliskedel
HFV motor 2001

HFVV fliskedel
ØVV gaskedel

HVV kedler med eco
HFV gaskedel

LFV Gaskedel
DBVV kedler

BFV kedel 1
HFVV oliekedel

Figur 5. 4: Varighedskurve Scenarie 2.

3) Som 2) + halmfyret kraftvarme fra nyt værk
Biomasse kan anvendes i varmesektoren på flere måder. Det indgår både i fjernvarmen som brændsel
samt til individuel opvarmning i fastbrændselsfyr, brændeovne eller halmfyr.
I dette scenarie udnyttes transmissionsledningerne i systemet ved at implementere et halmfyret kraftvarmeværk. Dette gøres for at lade billig biomassebaseret varme fortrænge dyr varme gennem udnyttelse af transmissionsnettet.
I beregningerne indgår de eksisterende enheder som hidtil i Scenarie 2. Som en del af overgangsperioden frem mod 100 % fossilfri forsyning i Horsens og Hedensted Kommuner er der derudover indsat
en kraftvarmeenhed på 85 MW varme drevet på halm – som benyttet i hidtidige beregninger for systemet; Scenarie 3 i [6]. Der er benyttet en varmevirkningsgrad på 64 % og en el-virkningsgrad på 29
%, sat efter Energistyrelsens Teknologikatalog.
4) Som 2) + affaldsfyret kraftvarme som nu, men flis i stedet for naturgas til gasturbinen
Dette scenarie er bygget op med de eksisterende enheder som Scenarie 2. Det antages, at den naturgasfyrede combined cycle, placeret i forbindelse med Horsens Kraftvarmeværk, benytter flis som
brændsel i stedet for naturgas.
I beregningerne erstattes varmeeffekten fra gasturbinen med en fliskedel. Varmeeffekten fra enheden
på 27 MW bibeholdes derved i beregningerne.
Data Gasturbine:
Indfyret 60 MW, Varme 27 MW (45 %), El 26 MW (43 %)

Data Flisfyret:
Indfyret 31 MW, Varme 27 MW (87 %), El 6 MW (19 %)
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Tallene er oplyst af Rambøll i notat af 6. november 2013 i forbindelse med beregninger for varmepumpe til Horsens Vand.
At benytte flis fremfor naturgas på gasturbinen ses som en overgangsløsning frem mod at opnå en 100
% fossilfri forsyning i Horsens og Hedensted Kommuner. Grundet transmissionsledningerne vil der ses
en større produktion på gasturbinen, da driften på flis er billigere end driften på naturgas.
5) Som 2) – KV affald
I dette scenarie tages affaldskraftvarme ud af det eksisterende system. Scenariet er således sat op som
Scenarie 2, men uden affaldskraftvarme.
Dette gøres for at undersøge, hvad prisen for det samlede system er ved at lade de eksisterende og
dyrere enheder dække varmebehovet, når affaldskraftvarme-enheden er udtjent.
På denne måde bliver denne beregning en ny reference for de kommende scenarier, der undersøger,
hvordan affaldskraftvarmeenheden kan erstattes med vedvarende energi.
Varighedskurven er vist for dette scenarie i Figur 5.5. Det ses, at de billigste enheder i det nuværende
system er fliskedlerne ved Hovedgaard og Østbirk. Sammen med den eksisterende udnyttelse af overskudsvarmen fra DAKA går de først ind som grundlast. Dernæst er det naturgaskedlerne med de bedste
virkningsgrader, der dækker resten af grundlasten; naturgaskedlen med economizer ved Horsens Varmeværk. De resterende naturgaskedler dækker mellem og spidslast sammen med de resterende naturgaskedler og combined cycle enheden ved Horsens Kraftvarmeværk.
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Figur 5.5: Varighedskurve Scenarie 5.
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6a) Som 2) – KV + overskudsvarme + yderligere VP til dækning som KV til affald
I dette scenarie er affaldskraftvarme og combined-cycle enheden på naturgas taget ud. Ellers inkluderes de eksisterende enheder som i Scenarie 2. Desuden udnyttes overskudsvarme og varmeproduktion
fra store varmepumper fra forskellige lokaliteter i modellen.
Overskudsvarme stammer typisk fra industrielle processer. I beregningerne er potentialerne sat ind
for de pågældende lokaliteter. Det er udnyttet følgende overskudsvarme i modellen:
AirLiquide
10,0 MW
Hedensted Syd
DAKA Varmepumpe
4,0 MW
Løsning-DAKA
Hamlet Protein
1,5 MW
Horsens Vest
Horsens Vand
6,0 MW
Horsens VV/KVV
Danish Crown
2,5 MW
Gedved
Som det fremgår, er potentialet for udnyttelse af overskudsvarme fra DAKA større end det i dag udnyttede på 3 MW. Der udnyttes i dag yderligere varme fra en biogasmotor i forbindelse med Horsens
Vand på 0,8 MW.
Der udnyttes i scenarieberegningerne i alt 27,8 MW overskudsvarme, hvilket er mere end de 22,5 MW
varme produceret fra affaldskraftvarme i forbindelse med Horsens Kraftvarmeværk. Transmissionsnettet gør det muligt at udnytte overskudsvarmen i hele systemet. Af nye investeringer skal der investeres i varmepumper til udnyttelse af overskudsvarme på 23 MW varme.
Der er udover udnyttelse af overskudsvarme indsat varmepumper, der til svarer kapaciteten af affald
kraftvarme, dvs. ca. 22,5 MW varme.
Det antages, at varmepumperne udnytter havvand og har en COP på 4. Varmepumpen er i beregningen
sat i forbindelse med Horsens Kraftvarmeværk og regnes som en enhed.
Ved implementering skal de mest optimale placeringer for varmepumper findes. Der skal i forbindelse
med et projekt etableres kolde transmissionsledninger samt pumper til transmissionen af havvand til
varmepumperne.
6b) Som 2) – KV + overskudsvarme, alternativ med dækning som KV til affald plus flis i stedet for
naturgas til gasturbine
Dette scenarie bygget op som Scenarie 6a beskrevet ovenover, hvor der indgår en 22,5 MW havvandsvarmepumpe svarende til effekten på affaldskraftvarme.
I Scenarie 4 blev det antaget, at den naturgasfyrede combined cycle, placeret i forbindelse med Horsens Kraftvarmeværk, benytter flis som brændsel i stedet for naturgas. Dette medfører stort set fuld
drift på enheden, hvilket svarer til 27 MW varme. I dette scenarie leverer grundvandsvarmepumper
en varmeproduktion svarende til produktionen fra combined cycle-enheden på flis.
Det antages, at varmepumperne udnytter grundvand og har en COP på 4. Varmepumpen er i beregningen sat i forbindelse med Horsens Kraftvarmeværk og som en samlet enhed. Ved implementering
skal de mest optimale placeringer for varmepumperne findes og potentialet for udnyttelse af så store
mængder grundvand skal fastlægges.
Overordnet set, skal der i forbindelse med et projekt etableres boringer til grundvand samt kolde transmissionsledning inklusive pumper til transmissionen af grundvandet til varmepumperne.
7a) Som 2) – KV + solvarme og lagre til dækning som KV til affald
Som i Scenarie 6a er affaldskraftvarme og combined-cycle enheden på naturgas taget ud i dette scenarie. Ellers inkluderes de eksisterende enheder som i Scenarie 2.
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Solvarmeanlæg udgør et vigtigt alternativ til andre brændselsbaserede vedvarende energikilder, da
der er tale om stort set CO2- og ressourceneutral energiproduktion.
Anlæggene har relativt lange levetider (30 år ifølge Energistyrelsens Teknologikatalog) og små driftsudgifter. Produktionen af varme fra solvarmeanlæg er sæsonafhængig og betyder, at anlæggene skal
etableres i forbindelse med varmelagre.
Et solvarmeanlæg dækker typisk ca. 20 % af årsvarmebehovet svarende til dækning af grundlasten om
sommeren. Nye sæsonvarmelager-teknologier for de store anlæg betyder dog, at dækningsgraden fra
solvarmen kan øges til over 50 % af det samlede varmebehov til fjernvarmen ved at gemme noget af
den producerede varme om sommeren til vinteren.
I denne scenarieberegning sættes solvarmen til at producere svarende til varmeproduktionen fra affaldskraftvarme. Der er antaget en dækningsgrad af solvarme på ca. 20 %, svarende til at der er indsat
200.000 MWh solvarme i forbindelse med korttidslager.
Solvarmeanlæggene er i modellen samlet i et anlæg, men ved etablering kunne anlæggende tænkes
fordelt á 40.000 MWh i forbindelse med fem lokaliteter, eksempelvis: Hedensted Fjernvarme, LøsningDAKA, Horsens Vest, Østbirk og Brædstrup.
I projektområdet kan der opnås omkring 475 kWh varme pr. installeret m2 solfanger. Dvs. at hvert
anlæg ca. vil bestå af 85.000 m2 solfangere. Til hvert anlæg antages det, at der skal benyttes 250 l lager
pr. m2 solfanger, dvs. der til hvert anlæg skal etableres et lager på 21.000 m 3.
7b) Som 2) – KV + solvarme og lagre til dækning som KV til affald, alternativ med dækning som KV
til affald plus flis i stedet for naturgas til gasturbine
Dette scenarie er bygget op som Scenarie 7a beskrevet ovenover. I Scenarie 4 blev det antaget, at den
naturgasfyrede combined cycle, placeret i forbindelse med Horsens Kraftvarmeværk, benytter flis som
brændsel i stedet for naturgas. Dette medfører stort set fuld drift på enheden, hvilket svarer til 27 MW
varme.
Som erstatning af varmeproduktionen fra combined cycle-enheden på flis er derfor indsat yderligere
200.000 MWh solvarme i denne scenarieberegning. Dette svarer til mere end en fordobling af solvarme
i Scenarie 7a, da ydelsen/m2 falder ved højere dækningsgrader.
Ved så høj en dækningsgrad af solvarme, er det nødvendigt med et eller flere centralt placererede
sæsonlagre. Der er i beregningerne benyttet en lagerkapacitet på 2 m 3 sæsonlager pr. m2 solfanger,
svarende til 1.700.000 m3.
8) Som 2) – KV + biogas
Scenarieberegningen her er sat op som Scenarie 2. Potentialet for brug af biogas i Horsens og Hedensted Kommuner har tidligere været undersøgt og beskrevet i rapporten ”Undersøgelse af produktionspotentialer, Østjysk Fjernvarme”. Der er i mellemtiden sket ændringer og der er til nærværende beregninger vurderet, at der er potentiale for to biogasanlæg med placering i forbindelse med lokaliteterne Løsning-DAKA og Brædstrup. Der henvises til Afsnit 3.4.
Det antages, at de nuværende motorenheder i Brædstrup og Hedensted konverteres til biogasmotorer
med en varmeeffekt på 3 MW på hver lokalitet. Der regnes med en varmevirkningsgrad på 50 % og en
el-virkningsgrad på 40 %.
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9) Som 2) – kraftvarme + kombi VE
Som i Scenarie 6a, 6b, 7a, 7b og 8 er der i dette scenarie udeladt affaldskraftvarme og combined cycleenheden på naturgas. Det undersøges her, hvordan en kombination af vedvarende energikilder
 Overskudvarme som i Scenarie 6a
27,8 MW varme
 Varmepumper som i Scenarie 6b
22,5 + 27 MW varme
 Sol og varmelager som i Scenarie 7a
20 % dækning  200.000 MWh varme
 Biogas som i Scenarie 8
2 x 3 MW varme biogasmotorer
Der etableres altså ikke biomasse i systemet, da biomasse ses som en overgangsløsning. Scenariet er
derved en model for, hvordan systemet kan se ud for på sigt, at kunne opfylde målet om at have 100
% fossilfri varmeforsyning i Horsens og Hedensted Kommuner. Scenariet giver en indikation af, hvilke
initiativer, der er nødvendige for at nå en fossilfri varmeforsyning.
Varighedskurven for dette scenarie er vist i Figur 5.6 til sammenligning med varighedskurverne for
Scenarie 2 og 5 vist i Figur 5. 4 og Figur 5.5.

Varighedskurve for varmebehov
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HFVV oliekedel
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BFV kedel 1
HVV kedler uden eco

Figur 5.6: Varighedskurve Scenarie 9.

Solvarmen har højeste prioritet i systemet og dækker 20 % af varmebehovet på årsbasis. Solvarmen er
billigst og vil derfor udgøre grundlast.
En stor del af grundlasten bliver også dækket af varmepumper. Da det kræver større pumpenergi, at
udnytte grundvand, er havvandsvarmepumperne billigere og vil udnyttes før grundvandsvarmepumperne i systemet.
Grundlasten bliver derudover dækket af de eksisterende fliskedler, biogasmotorer og udnyttelse af
overskudsvarme.
De dyreste enheder i systemet er naturgaskedlerne, der dækker spidlast. En del af mellemlasten bliver
også dækket af naturgaskedlen på Horsens Varmeværk, der har economizer.
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Geotermi som varmekilde
En anden kilde, der er mulig at udnytte som varmekilde i varmepumper er geotermisk energi. Geotermisk energi er varme fra jordens indre. I Danmark kan man udnytte denne vedvarende energi ved at
pumpe geotermisk varmt vand op fra 1,5-3 km dybde og derefter overføre varmen til fjernvarmenettet
gennem varmevekslere og varmepumper. Det geotermiske vand returneres herefter til det lag i jorden,
hvorfra det blev hentet. Mulighederne for at udnytte den geotermiske energi afhænger bl.a. af de
geologiske strukturer og temperaturen på vandet i undergrunden.
Ved høje temperaturer kan varmen i mange decentrale fjernvarmesystemer udnyttes direkte, mens
det ved lavere temperaturer er nødvendigt med varmepumper, der kan hæve temperaturen. Varmepumperne kan drives af el eller af affalds- eller biomassevarme, der ligeledes er CO2-neutrale varmekilder. Til forskel fra andre VE-baserede varmekilder er geotermien ikke sæsonafhængig.
Potentialet for geotermi i forbindelse med fjernvarmenettet i Horsens og Hedensted Kommuner er
sammenfattet i notat: ”Projekt Forundersøgelse af Geotermisk Potentiale”[7]. Uden for Horsens findes
en gammel olieboring (Horsens-1). Erfaringer og resultater fra denne boring kan anvendes til at opnå
viden om undergrunden i området. I nævnte notat fandt man følgende:
Ud fra dybden til Gassum Formationen samt formationstykkelsen er det mest forventeligt, at området
nordvest for Horsens, omkring Østbirk, er det potentielt mest attraktive. Dette baseres på, at dybden
til Gassum Formationen her stiger til 1.600 m. Endvidere er Gassum Formationen også tykkere her. Det
er dog også væsentligt at bemærke, at området kun er dækket af enkelte seismisk linjer, hvorfor der
kan være u afdækkede forkastninger i området. Endvidere er området omkring Hatting et begrænset
område, hvor der kan være geotermisk potentiale.
For Gassum Formationen vurderes temperaturen at ligge omkring knap 60 °C i området omkring Østbirk. Ved anvendelse af samme temperaturmodel for Horsens-1 opnås en mere konservativ temperatur omkring Østbirk på ca. 50 °C. Denne temperatur vurderes at være mere realistisk end de knap 60
°C. Porøsiteten og permeabiliteten er forventeligt sammenlignelige med Horsens-1 boringen, men sikkerhed for dette kan der kun opnås gennem en undersøgelsesboring.
Andre steder i Horsens Kommune kan også være mulige geotermiske lokaliteter med mulighed for
udnyttelse af Gassum Formationen. Der må blot påregnes lidt lavere temperaturer. Mod syd og sydvest må der yderligere påregnes et tyndere reservoir og dermed sandsynligvis også en lavere ydelse.
Da der er usikkerhed om potentialet for udnyttelse af geotermi i fjernvarmenettet for Horsens og Hedensted Kommuner, er der ikke opsat en scenarieberegning. For at kunne opstille en nogenlunde realistisk model for geotermi skal temperaturen kendes. Derudover skal potentialet for, hvor meget vand,
der er til rådighed fastlægges. Når potentialet er kendt skal investeringer og driftsomkostninger vurderes. Geotermien kan anvendes som varmekilde for eldrevne varmepumper.
Budgetter
Tabel 5.7 viser en oversigt over budgetterne for de enkelte scenarier. Der vises to budgetter for hvert
scenarie: et i forhold til referencen, hvor der er inkluderet investeringer konverteringer og transmissionsledninger samt gadenet i alle scenarier.
Det andet budget viser investeringen for scenarierne i forhold til Scenarie 2, hvor der allerede er foretaget investeringer til konverteringer og transmissionsledninger samt gadenet.
Det bør bemærkes, at der i budgetterne ikke er taget højde for investeringer i systemet, der måtte
være til vedligeholdelse i referencesituationen; eksempelvis geninvesteringer fra nedslidte individuelle
gasfyr til nye individuelle forsyningsformer og lignende.
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I de budgetterede investeringer er der taget udgangspunkt i de beskrevne investeringer i Afsnit 5.1.

Scenarie
0. Reference
1. Reference + konverteringer
2. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
3. Reference + konverteringer + transmissionsledninger + biomassefyret KV
4. Reference + konverteringer + transmissionsledninger + flis på CC
5. Reference + konverteringer + transmissionsledninger - KV
6a. Reference + konverteringer + transmissionsledninger - KV + overskudsvarme + VP som KV affald
6b. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
- KV + overskudsvarme + VP som KV affald + VP som CC på flis
7a. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
- KV + solvarme inkl. lager som dækning svarende til KV affald
7b. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
- KV + solvarme inkl. lager som dækning til KV affald og CC på flis
8. Reference + konverteringer + transmissionsledninger - KV + Biogas
9. VE - fuldt indfaset.

Investering
i fht. Ref. 0
Mio kr.

Investering
i fht. Scen. 2
Mio kr.

600
1.415
2.350

935

1.535

120

1.415

0

1.688

273

1.850

435

2.115

700

3.215

1.800

1.430

15

2.565

1.150

Tabel 5.7: Budgetter.

Tabellerne i Bilag 5.E giver et overblik over investeringerne i hvert scenarie.
Resultater – Energiomsætning
Driftsstrategien i energyPRO for de enkelte enheder ses på Figur 5.7, hvor varmeproduktionsprisen er
angivet som funktion af spotmarkedsprisen. I scenarier, hvor affaldskraftvarme indgår dækker denne
enhed grundlast, som det fremgår af varighedskurven for Scenarie 2, i Figur 5. 4.
Varmeproduktion i de forskellige scenarier ses i Figur 5.8 fordelt på forskellige typer af produktionsenheder. På sigt, vil enheder fra vedvarende energi gå ind og dække grundlasten, da disse er de billigste
enheder i systemet, som tilfældet i Scenarie 9. Se varighedskurven i Figur 5.5 Som det fremgår af Figur
5.8 er varmeproduktionsprisen (uden kapitalomkostninger) for eksempelvis solvarme 6 kr./MWh og
de store varmepumper i systemet fra grundvand og eller havvand starter ved omkring 250 kr./MWh
og stiger med prisen på spotmarkedet.
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Netto Varmeproduktionsomkostning (NPO) versus Elspotpris (ekskl. startomkostninger)
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Figur 5.7: Driftsstrategi Scenarie 9.
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Figur 5.8: Varmeproduktioner fordelt på typer af produktionsanlæg.

Det ses, at det konverterede individuelle behov dækkes hovedsageligt af naturgaskedler i Scenarie 1. I
Scenarie 2, giver de etablerede transmissionsledninger mulighed for at transmittere mere billig affaldskraftvarme og flisvarme, der fordeles i systemet. Der fortrænges derved en smule naturgas på naturgaskedler og naturgaskraftvarme (motor, CC).
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I Scenarie 3 er varmeproduktionen fra den halmfyrede kraftvarmeenhed i stand til at fortrænge en stor
del af den naturgasbaserede varmeproduktion. På samme måde ses, at den billige biomasse produktion på combined cycle enheden i Scenarie 4, kan udnytte transmissionsledninger og fordele billig
varme i systemet. Enhedens produktionskapacitet er i dette scenarie stort set fuldt udnyttet.
Scenarie 5 viser, at de naturgaskedler, der er i systemet vil erstatte næsten al varmeproduktionen fra
affaldskraftvarme, når denne enhed er udtjent. Der ses også, at kapaciteten på billig varme fra fliskedlerne udnyttes fuldt ud.
I Scenarie 6a og 6b udnyttes overskudsvarme fra forskellige virksomheder og der etableres store varmepumper i systemet. Sammenlignes varmeproduktionerne i Scenarie 6a og 6b med varmeproduktionerne i Scenarie 2 og 5, erstattes en stor del af den naturgasbaserede varme med varme fra hovedsageligt varmepumper, men også overskudsvarme. Det bør bemærkes, at en del af overskudsvarmen
udnyttes gennem varmepumper, som det også fremgår under beskrivelse af scenariet i Afsnit 0.
Ligeledes kan varmeproduktionen fra solvarme i Scenarie 7a og 7b erstatte en stor del af den naturgasbaserede varmeproduktion.
Biogas alene i Scenarie 8 kan kun fortrænge en smule naturgasbaseret varme. Men er sammen med
de andre vedvarende teknologier i Scenarie 9: Solvarme, varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme, i stand til at fortrænge en stor del af varmen baseret på naturgas. Som det også fremgik af
varighedskurven i Figur 5.6, dækker naturgaskedlerne spidslast.
Brændselsforbruget i scenarierne ses i Figur 5.9 fordelt på forskellige typer af produktionsenheder.
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Figur 5.9: Brændselsforbrug fordelt på typer af produktionsanlæg.

”Brændslet” til varmepumper og overskudsvarme er vist som el-forbruget – hvilket er ca. ¼ af varmeproduktion (COP = 4).
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Brændselsforbruget ved konvertering til fjernvarme i Scenarie 1 stiger en smule pga. varmetabet på
20 % i net- og transmissionstab. Der ses et lille fald i brændselsforbruget, når systemet forbindes via
transmissionsledninger i Scenarie 2, da enheder med højest virkningsgrader kan udnyttes i hele systemet.
I Scenarie 3 ses et højt brændselsforbrug, der skyldes virkningsgraden på den billige halmfyrede kraftvarmeenhed, der stort set har fuld driftstid.
Brændselsforbruget i Scenarie 4 ligger på samme niveau som brændselsforbruget i Scenarie 1 og 2.
Her er en del af naturgassen erstattet af flis på combined cycle-enheden, der kører videre med lignende
virkningsgrader.
I Scenarie 5, hvor affaldskraftvarmen er taget ud, ses et lille fald i brændselsforbruget, hvilket skyldes
højere virkningsgrader på naturgaskedlerne, der erstatter den billigere kraftvarmeproduktion.
Ved implementering af VE i form af udnyttelse af overskudsvarme og varmepumper i Scenarie 6a, 6b
og 9 samt solvarme i Scenarie 7a, 7b og 9 ses et markant fald i brændselsforbruget.
I Scenarie 8, hvor der benyttes biogas på to motorer er brændselsniveauet på det samme som i Scenarie 5. Udnyttelsen af biogas fremfor naturgas i motorerne giver en mindre reduktion i CO2-udledningen,
som ses for alle scenarierne på grafen i Figur 5.10.
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Figur 5. 10: CO2-udledning fordelt på typer af produktionsanlæg.

I Scenarie 3 og 4, hvor der hhv. udnyttes halm og flis til kraftvarmeproduktion ses et markant flad i
CO2-udledningen.
Ligeledes i scenarierne, hvor der udnyttes VE i systemet ses generelt et markant fald i udledningen af
CO2. I Scenarie 7a og 8, hvor hhv. 20 % dækning af solvarme og biogas etableres i systemet, er disse
tiltag alene ikke nok til at reducere CO2-udledningen på samme niveau som i Scenarie 6a, 6b og 9.
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I Figur 5. 11 ses el-produktionskapaciteten og el-forbrug kapaciteten for hvert scenarie. El-reguleringskapaciteten for de store varmepumper til havvand og grundvand samt varmepumper til udnyttelse af
overskudsvarme er sat ind som ¼ af varmeeffekten, da COP er antaget til 4 i beregningerne.
I Scenarie 6b og 9, hvor både affaldskraftvarme-enheden og combined-cycle enheden er ude af systemet, ses at elforbruget er højere end el-produktionskapaciteten. I Scenarie 6a, 6b, 7a og 7b er det kun
motorenhederne i Brædstrup og Hedensted, der producerer el.
I Scenarie 6a er affaldskraftvarme-enheden og combined cycle-enheden også ude af systemet. Det ses,
at el-reguleringskapaciteten fra overskudsvarme og Varmepumpen sat ind til erstatning for affaldskraftvarme ikke helt er nok til at regulere el-produktionen.
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Figur 5. 11: Elforbrug- og produktionskapacitet.

Resultater – Økonomi
Individuel naturgasfyring har ifølge beregningerne i energyPRO en varmeproduktionspris på omkring
710 kr./MWh. Den gennemsnitlige varmeproduktionspris i referencen inden konverteringerne er derfor højere end i de følgende scenarier, da det individuelle varmebehov dækkes af billigere enheder.
Tabel 5.8 viser en oversigt over de samlede produktionsomkostninger for systemet og den gennemsnitlige varmeproduktionspris, der kun inkluderer de variable omkostninger for hvert scenarie.
Den simple tilbagebetalingstid for scenarierne er regnet som driftsomkostningerne pr. år delt med besparelsen pr. år. Resultaterne er ligeledes vist i Tabel 5.8.
Der ses en negativ tilbagebetalingstid for Scenarie 8 sammenlignet med Scenarie 2, da de årlige driftsomkostninger i Scenarie 8 er højere end i Scenarie 2.
Den højere driftsomkostning i Scenarie 8, skyldes, at den billige affaldskraftvarme enhed på 22,5 MW
varme er taget ud, mens der kun er indsat 2 x 3 MW biogasmotorer. En stor del af den billige varmeproduktion fra affaldskraftvarme erstattes derfor af dyrere naturgaskedler, hvilket medfører højere
driftsomkostninger.
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Driftsomkostninger
Mio. kr./år

Varmeproduktionspris
kr./MWh

402
366

472
430

16,7

346

407

25,4

176

207

10,4

5,5

295

347

14,4

2,4

379

445

61,4

0,0

319

375

20,4

10,1

4,6

291

342

16,7

7,9

5,0

298

350

20,4

14,6

8,7

210

246

16,7

13,2

10,6

364

428

38,1

-0,8

1,0

221

259

14,1

9,2

7,3

Scenarie
0. Reference
1. Reference + konverteringer
2. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
3. Reference + konverteringer + transmissionsledninger + biomassefyret KV
4. Reference + konverteringer + transmissionsledninger + flis på CC
5. Reference + konverteringer + transmissionsledninger - KV
6a. Reference + konverteringer + transmissionsledninger - KV + overskudsvarme + VP som KV
6b. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
- KV + overskudsvarme + VP som KV + VP som CC på flis
7a. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
- KV + solvarme inkl. lager som dækning til KV
7b. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
- KV + solvarme inkl. lager som dækning til KV og CC på flis
8. Reference + konverteringer + transmissionsledninger - KV + Biogas
9. VE - fuldt indfaset.

Simpel TBT
i fht. Ref. 0
år

Simpel TBT
i fht. Scen. 2
år

Simpel TBT
i fht. Scen. 5
år

Tabel 5.8: Driftsomkostninger, gennemsnitlig varmeproduktionspris og simpel tilbagebetalingstid.

Sammenlignes kapitalomkostningerne i de forskellige scenarier med referencen, hvor der i alle scenarier er inkluderet investering i konverteringer og transmission er fordelingen mellem driftsomkostninger kapitalomkostninger og besparelse som vist i Figur 5.12.

Omkostninger sammenlignet med 0. referencen

Mio. kr./år
600
500
400

Kapitalomkostninger
300

Besparelse

200

Driftsomkostninger

100

Driftsomkostninger +
kapitalomkostninger

0
Ind.
0

Fj.v. tot Transm. Halm
K/V
1

2

3

Flis
HKVV

÷ KV

VP1

VP2

Sol 1

Sol 2

4

5

6a

6b

7a

7b

Biogas Kombi
VE
8

9

Figur 5.12: Omkostninger sammenlignet med referencen.

Den sorte linje på grafen viser summen af de samlede driftsomkostninger og kapitalomkostninger. Det
ses for denne beregning, at det kun er i Scenarie 3 og 4, at besparelsen på driftsomkostningerne kan
dække kapitalomkostningerne.
På grafen i Figur 5.13 ses de samlede omkostninger for hvert scenarie sammenlignet med Sce-

narie 2. Dvs., at der i scenarierne 3 - 9 ikke er inkluderet investeringer i konverteringer og
transmission.
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Omkostninger sammenlignet med Scenarie 2

Mio. kr./år
600

500

400

Kapitalomkostninger
Besparelse

300

Driftsomkostninger
200
Driftsomkostninger +
kapitalomkostninger

100

Nettobesparelse
0
Ind.
-100

0

Fj.v. tot Transm. Halm
K/V
1

2

3

Flis
HKVV

÷ KV

VP1

VP2

Sol 1

Sol 2

4

5

6a

6b

7a

7b

Biogas Kombi
VE
8

9

Figur 5.13: Omkostninger sammenlignet med Scenarie 2.

Igen viser den sorte linje summen af driftsomkostninger og kapitalomkostninger. Det ses, at der nu er
god økonomi i at etablere biomasse og VE i systemet. Nettobesparelsen er vist som den lyseblå linje.
For at opnå de økonomiske fordele ved billigere varmeproduktion fra VE er det derfor nødvendigt at
konvertere en stor del af de individuelle naturgasforbrugere (her 80 %) og investere i et transmissionssystem, der kan flytte varmen rundt i systemet.
Udnyttelsen af halm og flis til kraftvarme giver den største besparelse. Biomasse ressourcer på sigt kan
være usikker. Samtidig er det svært at spå om fremtidige afgifter. Derfor anbefales mere vedvarende
energiløsninger som varmepumper og solvarme til den fremtidige forsyning, mens biomasse kan bruges som overgangsløsning.
Der er her vist resultater for en rente på 4 % (en nettobesparelse på 96 mio. kr. årligt). Benyttes en
rente på 2 % som følsomhed opnås en nettobesparelse i Scenarie 9 på 110 mio. kr. årligt. Bilag 5.F
giver en oversigt over økonomiberegningerne.
Sammenlignes varmeproduktionspriserne i systemet inklusive kapitalomkostninger på biomasse-enhederne og VE-enhederne er flis den billigste enhed, mens halm kraftvarme-enheden er den dyreste.
Tabel 5.9 viser de gennemsnitlige varmeproduktionspriser fordelt på produktionsenhederne i de pågældende scenarier.
Biogasmotorerne er de billigste enheder, der i systemet koster mindre end 200 kr./MWh. Solvarme i
forbindelse med lager giver også en billig varmeproduktionspris til lige over 200 kr./MWh for 20 %.
Den større investering i et sæsonlager til dækningen på 40 % får varmeproduktionsprisen for solvarme
op på 267 kr./MWh i Scenarie 7b.
Udnyttelsen af overskudsvarme er en af de dyrere VE-løsninger. Dette skyldes både afgifter, drift og
vedligehold, samt høje kapitalomkostninger.
Afgifter, drift og vedligehold, samt kapitalomkostninger er også høje til de store varmepumper på havvand og grundvand, hvilket også giver relative høje varmeproduktionsomkostninger.
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I Scenarie 9 er varmeproduktionsomkostningerne højere til overskudsvarme og varmepumper, da varmeproduktionen på disse enheder fortrænges af en del billigere solvarme.
Samlede
driftsomkostninger kr./år

Kapitalomkostninger
kr./år

Varmeproduktion
MWh/år

Varmeproduktionspris
kr./MWh

Scenarie 3
Halm KV

49.289.506

84.094.929

474.714

281

Scenarie 4
CC på Flis

28.497.574

10.792.932

169.692

232

Scenarie 6a
Overskudsvarme (dir. + VP)
VP som KV (havvand)

54.717.006
34.445.842

17.014.150
12.142.049

200.464
143.948

358
324

Scenarie 6b
Overskudsvarme (dir. + VP)
VP (havvand + grundvand)

45.734.229
78.466.239

17.014.150
26.712.507

173.633
313.696

361
335

Scenarie 7a
Solvarme 20% dækning

1.208.518

40.481.069

201.420

207

Scenarie 7b
Solvarme 40 % dækning

2.396.348

104.094.178

399.391

267

Scenarie 8
Biogasmotorer

8.256.792

1.349.117

52.560

183

Scenarie 9
Overskudsvarme
VP (havvand + grundvand)
Sol 20% dækning
Biogasmotorer

28.380.606
83.424.159
1.219.693
6.177.984

17.014.150
26.712.507
40.481.069
1.349.117

97.415
266.164
203.282
39.327

466
414
205
191

Tabel 5.9: Varmeproduktionspriser fordelt på biomasse- og VE-enheder.

Varmeproduktionsprisen for enhederne afhænger af driftstimer. Derfor er den marginale varmeproduktionspris beregnet for de forskellige dækningsgrader for overskudsvarme, varmepumper, solvarme
og biogas, se resultaterne Tabel 5.10.
Den laveste varmeproduktionspris findes ved biogasmotorerne. Biogasmotorerne har flere driftstimer
i Scenarie 8 end i Scenarie 9. Derfor er driften billigere pr. produceret MWh varme i Scenarie 8.
For de store varmepumper på grundvand og havvand i Scenarie 6a og 6b fås en marginal varmeproduktionspris på 345 kr. Den marginale varmeproduktionspris for varmepumperne er højere end varmeproduktionspriserne opdelt på varmepumperne. Dette skyldes, at de sidste MWh varme produceret fra varmepumperne ligger i høj- og mellem-lastområdet og varmepumperne har derfor ikke så
mange driftstimer at fordele udgifterne på.
For solvarmeanlæg med 40 % dækning nærmer den marginale varmeproduktionspris sig prisen fra
varmepumpeproduktion. Især når der tages hensyn til, at varmepumperne afskrives over 15 år, mens
solvarmeanlæg og lagre afskrives over 30 år.
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Varmepumper
6a 22,5 MW Havvand
6b 22,5 MW Havvand
27 MW Grundvand
Marginal (havvand + grundvand)

Varmeproduktion
Omkostning
kr./MWh
143.948
46.587.891
155.013
50.916.298
158.683
54.262.448
169.748
58.590.854

324
328
342
345

Solvarme
7a 20% dækning
7b 40% dækning
Marginal

Varmeproduktion
Omkostning
kr./MWh
201.420
41.689.587
399.391
106.490.526
197.972
64.800.939

207
267
327

Tabel 5.10: Marginale varmeproduktionspriser.

Konklusion/opsummering
Der blev i scenarieberegningerne undersøgt forskellige muligheder for overgangsløsninger i form af
biomasse samt slutløsninger frem mod en fossilfri varmeforsyning i Horsens og Hedensted Kommuner,
hvor der benyttes VE-teknologier til at erstatte varmeproduktionen fra naturgasbaserede enheder. I
beregningerne indgår en konvertering fra individuelle naturgasfyrede varmekunder, således at det
samlede varmebehov, der skal dækkes af systemet er over 850.000 MWh.
Konverteringerne og de eksisterende fjernvarmenet tænkes forbundet via transmissionsledninger, så
den billigere biomasse og VE-varmeproduktion kan fordeles i systemet.
Af Figur 5.8 fremgår det, at enhederne i scenarierne er i stand til at dække varmebehovet inklusive
konverteringer og nettab. Brændselsforbruget ses i Figur 5.9, hvor det ses at brændselsforbruget reduceres markant i scenarier, hvor der indgår VE.
CO2-udledningen reduceres både i biomasse-scenarier og i scenarier med VE, hvilket ses i Figur 5.10.
Den største reduktion i CO2-udledningen ses i det kombinerede VE-Scenarie. Scenarie 9.
Varmeproduktionsprisen er afgørende for, hvilke enheder, der dækker grundlast. I modellen indgår
kun de variable driftsomkostninger for enhederne. I systemet med de eksisterende enheder dækker
affaldskraftvarme grundlast, mens de fliskedler, der er i systemet også er billige enheder.
I Scenarie 3 og 4, hvor der henholdsvis indgår biomassefyret kraftvarme på halm og flis, er det disse
enheder, der dækker grundlast. I Scenarier, hvor varmepumper og solvarme indgår, er solen billigst og
vil derfor dække grundlast, som vist på varighedskurven i Figur 5.6.
Omlægningen til større andele af VE i det samlede system kræver store investeringer. De økonomiske
resultater viser, at besparelsen på driften i scenarierne er større end kapitalomkostninger, hvorfor der
også ses en nettobesparelse.
Varmeproduktionspriserne på VE-enhederne inklusive kapitalomkostninger er billigere end den fossile
forsyning fra naturgas. Ved højere dækningsgrader på VE-teknologierne stiger den marginale varmeproduktionspris. Derfor er det vigtigt, at optimere systemet, således at de billigste enheder dækker
mest mulig af grundlast; eks. en optimering mellem overskudsvarme, varmepumper og solvarme inklusive store lagre.
Udnyttelsen af halm og flis til kraftvarme giver den største besparelse. Biomasse ressourcer på sigt kan
være usikker. Samtidig er det svært at spå om fremtidige afgifter. Derfor anbefales mere vedvarende
energiløsninger som varmepumper og solvarme til den fremtidige forsyning, mens biomasse kan bruges som overgangsløsning.
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5.3 Implementeringsplan
I den strategiske energiplan for Horsens Kommune er FlexCities projektet et væsentligt element. Planlægningsprocessen foregik i foråret 2013 og planen blev vedtaget af Horsens Byråd i maj 2013. Som et
led i etableringen af planen har en tidsrækkefølge for konvertering af individuelt forsynede områder
efterfølgende været diskuteret mellem fjernvarmeværkerne og Horsens Kommune. Resultatet er en
samlet konverteringsplan, som fjernvarmeværkerne og kommunen tilstræber at gennemføre. Planen
er vist på Figur 5.3.
På tilsvarende måde forventes det, at en konverteringsplan udarbejdes for fjernvarmeværkerne i Hedensted og Løsning i samarbejde med Hedensted Kommune.
Her er der mulighed for at udnytte, at fjernvarmeværkerne i Hedensted og Løsning med fordel kan
rørforbindes samtidigt med at det største individuelle naturgasområde kan tilbydes fjernvarme. Hvis
fjernvarmeprisen er attraktiv, vil konverteringen kunne indledes forholdsvis hurtigt.
Implementering af konvertering fra individuel forsyning til fjernvarme vil således ske løbende fra 2014
i begge kommuner, og i det omfang konverteringsområderne ligger inden for fjernvarmeværkernes
forsyningsområde eller ønskede forsyningsområde vil FlexCities projektets konverteringsdel blive gennemført.
Der er imidlertid 3 dele af FlexCities projektet, som næppe lader sig gennemføre med den nuværende
forsyningsstruktur:
1. Konvertering af områder, som ligger langt fra nuværende fjernvarmeforsyning (f.eks. Nim).
2. Etablering af transmissionsledninger mellem fjernvarmeområderne.
3. Etablering af fælles produktionsfaciliteter.
Med hensyn til etablering af transmissionsledninger kan argumentet være, at det er vanskeligt for en
eller flere fjernvarmeværker at se de økonomiske fordele ved f.eks. en tværkommunal ledning. Den
første ledning, som kan blive aktuel, er forbindelsen mellem Horsens og Løsning/Hedensted.
Vi har derfor regnet på den gennemsnitlige varmeproduktionspris med og uden transmissionsledningen for en situation, hvor følgende gælder:
Horsens
Konverteringer med årstal 2014, 2015 og 2016 er gennemført.
Produktionsanlæg er udbygget med en 6 MW varmepumpe hos Horsens Vand og Naturgaskedlen af
CC-anlægget hos Horsens Kraftvarmeværk er erstattet af flis.
Overskudsvarme fra Hamlet Protein anvendes ikke eller anvendes.

Løsning/Hedensted
Konvertering af individuelle naturgasområder er gennemført.
Produktionsanlæggene er udbygget med 10 MW varme fra en varmepumpe, som anvender overskudsvarme fra Air Liquide og med en 4 MW varmepumpe, som anvender overskudsvarme fra DAKA.
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Resultaterne er:
Beregning af varmeproduktionspris (før investeringer)

Scenarie

Varme
An net
i alt
MWh/år

Driftsomk.

Besparelse
pr- år

Mio. kr./år

Mio kr/år

Samlet
Varmeprod.pris
kr./MWh

Besparelse

kr. /MWh

5
5a

2017, Samlet, uden trans uden Hamlet Protein
2017, Samlet med trans uden Hamlet Protein

605.399
605.399

195,7
193,6

323
320

3,6

6
6a

2017, Samlet uden trans inkl. Hamlet Protein
2017, Samlet med trans inkl. Hamlet Protein

605.399
605.399

192,6
190,2

318
314

4,0

Beregning af varmeproduktionspris (før investeringer)

Scenarie

Varme
An net
i alt
MWh/år

Finansiering
Mio kr.

Finansieringsomkostning 1)
Mio kr./år

Samlet
Varmeprod.pris
kr./MWh

Besparelse
kr. /MWh
inkl. finansiering

5
5a

2017, Samlet, uden trans uden Hamlet Protein
2017, Samlet med trans uden Hamlet Protein

605.399
605.399

24,5

-1,4

323
322

1,3

6
6a

2017, Samlet uden trans inkl. Hamlet Protein
2017, Samlet med trans inkl. Hamlet Protein

605.399
605.399

28,5

-1,9

318
317

0,9

Tabel 5.11: Varmeproduktionspris efter etablering af transmissionsledning mellem Horsens og Hedensted/Løsning..

Der er således et mindre overskud ved at etablere transmissionsledningen mellem Horsens og Løsning/Hedensted. Tilsvarende kan der være økonomiske fordele ved at konvertere områder og placere
produktionsanlæg langs transmissionsledninger, uden at der er et fjernvarmeselskab, som ønsker at
påtage sig opgaven. Derfor vil etablering af en aktør til disse opgaver formentligt være nødvendig for
implementering af det samlede FlexCities projekt.

5.4 Pris for yderligere elregulering.
I Scenarie 9 blev det undersøgt, hvordan en kombination af vedvarende energikilder kan dække affaldskraftvarme samt erstatte en del af den fossile varmeproduktion fra øvrige eksisterende enheder
i systemet. Der er benyttet følgende vedvarende varmeproduktionsenheder i systemet i Scenarie 9:
 Overskudvarme som i Scenarie 6a
27,8 MW varme
 Varmepumper som i Scenarie 6b
22,5 + 27 MW varme
 Sol og varmelager som i Scenarie 7a
20 % dækning  200.000 MWh varme
 Biogas som i Scenarie 8
2 x 3 MW varme biogasmotorer
Den samlede installerede eleffekt til varmepumper i Scenarie 9 er på 16,5 MW. Den eleffekt kan anvendes til indregulering af fluktuerende elproduktion fra vindkraft og solcelleanlæg. Yderligere muligheder for indreguleringskapacitet kan opnås ved installation af forøget varmepumpekapacitet.
Opsætningen i Scenarie 9 er derfor benyttet til, at undersøge prisen for yderligere el-regulering i systemet via varmepumper. Der indgår yderligere en el-regulering startende på 5 MW el, forbrugt i en
havvandsvarmepumpe. Dvs. med en COP på ca. 4 bliver der installeret yderligere 20 MW varme i systemet.
Effekten af den ekstra el-regulering øges gradvist med 5 MW el for, at undersøge, hvor meget el-reguleringskapacitet fra varmepumper, der med økonomisk fornuft kan etableres i systemet.

Side 49 af 150

De ekstra varmepumper er sat ind på samme vilkår som havvandsvarmepumpen i Scenarie 6a og 6b,
hvor der er benyttet en investering på 6 mio. kr. pr. installeret MW varme Dvs. eksempelvis en investering på 120 mio. kr. for 5 MW el-regulering. Resultaterne for driftsomkostninger og besparelse sammenholdt med kapitalomkostninger for den ekstra el-regulering er vist i følgende tabel:

El-regulering Varmeeffekt
Driftsomkostninger Besparelse Investering Kapitalomkostninger Nettobesparelse
[MW el]
[MW]
[mio. kr./år]
[mio. kr./år] [mio.kr.]
[mio. kr./år]
[mio. kr./år]
Scenarie 9
22,5 MW + 27 MW
221
5
20
206
15
120
10,79
3,83
10
40
194
27
240
21,59
5,29
15
60
185
35
360
32,38
2,96
20
80
179
41
480
43,17
-1,95
25
100
176
44
600
53,96
-9,57
30
120
174
46
720
64,76
-18,64
Tabel 5.12: Prisen for yderligere elregulering med varmepumper.

Af beregningerne fremgår det, at der er en samlet besparelse for hele systemet på 15 mio. kr., når der
etableres 5 MW el varmepumper i systemet; jo større el-reguleringskapacitet, jo større besparelse.
Dog ses, at besparelsen pr. ekstra installeret MW el falder. Der ses eksempelvis kun en besparelse på
2 mio. kr. årligt ved at etablere 30 MW el i varmepumper fremfor 25 MW el i varmepumper.
Besparelsen skal holdes op mod den store investering i el-reguleringskapaciteten. Økonomisk set giver
det ikke mening, at investere i el-reguleringskapaciteter på mere end 15 MW el yderligere, da nettobesparelsen ved større el-reguleringskapaciteter er negativ.
Yderligere elregulering kan opnås ved at etablere brintproduktion og anvende brint til opgradering af
biogas til metan, som beskrevet i afsnit 4.2. Metaniseringsprocessen producerer varme ved høj temperatur og tryk og vil derfor med fordel kunne kombineres med fjernvarmenettet, således at al overskudsvarme anvendes.
Elreguleringskapaciteten, hvis al biogas opgraderes med bring er i afsnit 4.2 opgjort til 34 MW el, hvis
elektrolysedelen har 8.000 årlige driftstimer og 90 MWel, hvis elektrolysedelen har 3.000 årlige driftstimer.
Omkostningen for denne yderligere elregulering er vanskelig at vurdere, da der endnu ikke er opført
danske anlæg i fuld skala og kun ét anlæg uden for Danmark. I [3] er omkostningen for brintopgradering af biogas vurderet til at være på samme niveau som traditionel opgradering af biogas.
Metan kan omdannes til flydende brændstoffer (metanol, DME, kunstig benzin). Også disse processer
afgiver varme som kan anvendes til fjernvarme.
Brintopgradering af biogas og produktion af biobrændstoffer ved omdannelse af metan eller ved forgasning af biomasse er ikke medtaget som varmekilder i VE-scenariet (Scenarie 9), da teknologierne
ikke er fuldt udviklede og endnu heller ikke er nødvendige for indregulering af fluktuerende elproduktion og for produktion af biobrændstoffer. Men i 2050 indgår de i de fleste scenarier i Energistyrelsens
fremskrivning for det danske energisystem [8].
Scenarie 9 præsenterer en integration af elnettet og fjernvarmenettet, men næste skridt kan blive en
integration af elnet, gasnet og fjernvarmenet. Figur 5.14 viser hvorledes dette er illustreret i [4]
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Figur 5 14: Integration af el-, gas- og fjernvarmenet. Fra [4]
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6 Organisering
6.1 Drejebog for samarbejde mellem fjernvarmeværker
Organisering er afgørende for implementeringen af nye løsninger, der forudsætter tættere koordinering både ift. nye typer investeringer, både i varmeproduktionsanlæg og ift. driften. Denne koordinering kan have forskellige former – fra det uformelle samarbejde til fusion mellem to eller flere værker.
Der er meget samarbejde i gang i fjernvarmebranchen mellem værkerne. Dette er belyst i en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der uddybes nedenfor.
Overvejelser om samarbejde belyses i afsnittet ”Handlingsplan for samarbejde mellem værker”.
De juridiske aspekter ved forskellige former for samarbejde belyses i afsnittet ”Modeller for samarbejde og fusion mellem fjernvarmeselskaber”. Dette suppleres af procesplan.
Følgende bilag er vedlagt dette afsnit:
6.1. Handlingsplan for samarbejde mellem værker
6.2. Modeller for samarbejde og fusion mellem fjernvarmeselskaber
6.3. Procesplan for fusion af andelsselskaber
Masser af igangværende samarbejde i fjernvarmebranchen
Dansk Fjernvarme har i marts 2014 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt sine 410 medlemmer
for at få et overblik over, hvor mange varmevirksomheder, der indgår i enten formelle eller uformelle
samarbejder med andre værker, eller som har fusioneret med andre værker. Desuden er værkerne
blevet anmodet om at angive de fordele og ulemper som samarbejdet/fusionen har medført, og om
værkerne har opnået en lavere varmepris i forbindelse hermed.
Spørgeskemaet blev besvaret af 294 værker, hvilket giver en stor og meget repræsentativ oversigt over
den nuværende samarbejdsstruktur i branchen. Ved besvarelse af spørgsmålene om, hvorvidt værkerne indgår i formelt eller uformelt samarbejde med andre, skal dog tages højde for, at der kan være
forskelle på, hvorledes begreberne tolkes. Specielt omkring uformelt samarbejde kan opfattelse af,
hvornår et sådan samarbejde indtræder, være flydende. Langt de fleste værker har erfaringsudveksling
med andre eller er medlemmer af én eller flere ERFA-grupper hos Dansk Fjernvarme. Ligeledes vil rigtig
mange deltage i temamøder og kurser hos eksempelvis Dansk Fjernvarme, hvor der også forekommer
en generel vidensdeling i branchen.
I Figur 6.1 er vist en oversigt over resultatet af besvarelserne. Af de 294 værker der har besvaret spørgeskemaet, har 37 % et uformelt samarbejde med andre værker, medens 43 % indgår i et formelt
samarbejde med andre. 6 % har angivet at de er fusioneret med andre. Angående fusion er der for de
flestes vedkommende tale om sammenlægning af to varmeværker. For tidligere kommunale forsyninger kan der imidlertid være mange mindre forsyninger, der er lagt sammen til én forsyningsvirksomhed.
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Samarbejder og fusioner
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Figur 6.1: Oversigt over værker der har samarbejde med andre eller har fusioneret. I alt indgår 111 værker i uformelt samarbejde, 124 værker indgår i formelt samarbejde og 18 værker indgår i fusion. Blandt de 294 fjernvarmeværker som har besvaret spørgeskemaet, indgår 198 i en eller anden form for samarbejde.

Figur 6.2: De 111 værker der indgår i uformelle samarbejder med andre værker består af 66 værker der kun har uformelt
samarbejde, 36 der har både uformelt og formelt samarbejde, 3 værker der også er fusioneret samt 6 værker der både har
uformelt og formelt samarbejde samt er fusioneret.
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Figur 6.3: De 124 værker der indgår i formelle samarbejder med andre værker består af 78 værker der kun indgår i formelle
samarbejder, 36 der har både uformelt og formelt samarbejde, 4 værker der også er fusioneret samt 6 værker der både har
uformelt og formelt samarbejde samt er fusioneret.

Undersøgelsen viser at værkerne samarbejder på mange områder. De arbejdsområder, værkerne typisk har samarbejde omkring, er ikke overraskende på det tekniske og administrative område. Herudover har en del værker fællesindkøb af brændsler og varme samt fællesindkøb af driftsmateriel. Enkelte angiver også at indgå i samarbejder omkring energibesparelser ligesom der er værker, som deltager i diverse arbejdsgrupper omkring geotermiprojekter, strategisk planlægning og benchmarking.
Nogle værker deltager også i lokale ERFA-grupper, hvis formål er at en mere generel vidensdeling og
erfaringsudveksling.
I undersøgelsen har 93 værker svaret, at de ikke indgår i noget samarbejde med andre. Dette er dog
langt fra udtryk for, at de pågældende værker ikke er en del af diverse netværk og arbejdsgrupper, og
tager aktivt del i udviklingen af branchen. I rigtig mange bestyrelser pågår også et løbende arbejde om
den strategiske udvikling for fjernvarmeværket. Ikke blot for at nedbringe varmeprisen via driftsoptimering, men også i høj grad for at imødekomme de stadig stigende krav til fjernvarmeværkerne om
energibesparelser, indberetninger, kontrol af effektivisering m.v.
Undersøgelsen viser også, at varmeprisen ikke i alle situationer falder, fordi der foretages et samarbejde eller en sammenlægning af værker. 118 værker har besvaret spørgsmålet om værket har opnået
en lavere varmepris efter at have indgået i et samarbejde/fusion med andre. Kun 50 % svarer, at initiativet har haft en direkte betydning for varmeprisen. Derimod tilkendegiver mange, at der er opnået
andre fordele så som bedre udnyttelse af ressourcer, øget faglighed blandt medarbejderne m.v.
En oversigt over værkernes kommentarer til fordele og ulemper ved samarbejde/fusion fremgår af
Figur 6.2. I alt 70 værker har svaret på spørgsmålet og langt overvejende har værkerne tilkendegivet,
at det har været en fordel at indgår samarbejde/sammenlægning med andre.
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Værket opnår en bedre udnyttelse af egne ressourcer og mandskab, og har opnået besparelser ved ikke at skulle leje arbejdskraft udefra. Betydet bedre mulighed for planlægning af
ferie og mindre arbejdspres ved sygdom.
Opnået økonomiske besparelser ved en bedre udnyttelse af egne medarbejdere, idet samarbejde giver bedre mulighed for planlægning af vagter og afløsning ved ferie og sygdom.
Samarbejde har givet en øget faglig viden i virksomheden, og forøget serviceniveauet overfor forbrugerne.
Fællesindkøb af brændsler og materiel har medført lavere indkøbspriser. Står stærkere i
forhold til leverandørerne.
Bedre mulighed for at udføre arbejdsopgaver, der tidligere er blevet nedprioriteret på
grund af ressourcemangel.
Forøget forsyningssikkerheden da organisationen er blevet mere robust.
Opnået større indflydelse på kommunens energiplanlægning
Mindre værker får løst problemet med at finde en driftsleder, der har tilstrækkelig med
både økonomisk og teknisk viden til at drive værket.
Kulturforskelle mellem virksomhederne kan give samarbejdsproblemer.
Forretningsgangene i virksomhederne skal ensrettes, hvilket kan tage noget tid.

Tabel 6.1: Værkernes kommentarer omkring fordele/ulemper ved samarbejde

Besvarelsen af spørgsmålet om fordele/ulemper skelner ikke mellem om værkerne har svaret ja til
enten uformel og/eller formel samarbejde med andre, eller om værket har indgået i en fusion med
andre.
Som det sidste spørgsmål i undersøgelse blev værkerne anmodet om at svare på, om de har aktuelle
overvejelser eller planer om kommende samarbejder/fusioner. Hertil svarede 124 værker, at det var
blevet drøftet i bestyrelsen om der ikke skulle indledes et samarbejde eller fusion med andre. For en
dels vedkommende var der også indledt dialog eller forhandling med andre værker om et samarbejde/sammenlægning.
Samlet set viser undersøgelsen at der både nu og fremadrettet er iværksat mange tiltag for at indgå i
samarbejder på forskellige niveauer. Med de effektiviseringskrav, der stilles til branchen, må det imidlertid forventes, at graden af samarbejde på det tekniske og administrative område samt sammenlægninger i branchen ikke bliver mindre. Der er derfor et klart behov for nogle retningslinjer omkring de
strategiske overvejelser, som bør indgå før sådan et arbejde påbegyndes. Desuden er også vigtigt at få
anskueliggjort de juridiske og økonomiske konsekvenser af et samarbejde mellem flere varmeforsyninger.
Denne undersøgelse har givet en oversigt over den nuværende struktur i branchen, og kan danne basis
for at indhente yderligere oplysninger fra værkerne omkring deres erfaringer. Ikke mindst siger undersøgelsen klart, at der er en betydelig gevinst på flere områder ved at lave fælles samarbejder, hvilket
kan være en inspiration for andre til at arbejde videre med nye projekter.
Handlingsplan for samarbejde mellem værker
Som udgangspunkt for overvejelser om samarbejde, kan et fjernvarmeværk overveje følgende punkter:
1. Definere målet med samarbejdet
2. Strategi og vision
3. Samarbejdsområder
4. Juridiske forhold
5. Beskrivelse af involverede værker
6. Samarbejdsplan
7. Organisationsstruktur efter samarbejdets ikrafttræden
8. Tidsplan
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9. Rapportering
10. Opfølgning
Punkterne er uddybet i Bilag 6.A med angivelse af hvilke aktører der er aktive under de enkelte punkter, samt hvilken dokumentation det kan være nyttigt at lave.
Punkt 4 ”Juridiske forhold” uddybes desuden i det følgende afsnit.
Modeller for samarbejde og fusion mellem fjernvarmeselskaber
Et notat uddyber relevante mulige modeller for samarbejde og fusion mellem fjernvarmeselskaber.
Notatet er vedlagt som Bilag 6.B.
De retlige rammebetingelser omfatter følgende aspekter:
 Ejerforhold
o Forbrugerne, kommunerne eller kommercielle aktører
o Som følge af de forskelle, der er mellem hvilke målsætninger varmeværkerne drives efter og
den særlige regulering, som de kommunalt ejede varmeværker er underlagt, kan en ren fusion mellem f.eks. kommunalt ejede og forbrugerejede værker, eller mellem kommercielt
ejede og forbrugerejede værker være vanskeligt. En fusion må i et sådant tilfælde typisk bestå i, at det ene værk overtager det andet værk.
 Selskabsform
o Det er ikke muligt at foretage en egentlig fusion af to andelsselskaber. Fusion af andelsselskaber foregår derfor ved, at alle aktiverne fra det ene andelsselskab overdrages til det andet
andelsselskab. Det andelsselskab, der overdrager sine aktiver til det fortsættende andelsselskab, likvideres herefter.
o Når forbrugerejede andelsselskaber samarbejder, kan samarbejdet foregå ved en samarbejdsaftale, hvor parterne aftaler i fællesskab at løse en opgave. Samarbejdet kan også etableres i selskabsform, således at der etableres et selvstændigt styringsorgan i form af en bestyrelse, som har ansvar for tilrettelæggelse af samarbejdet og styring og ledelse. Samarbejdsselskabet kan organiseres såvel som andelsselskab, interessentskab eller aktie- og anpartsselskab.
 Prisreguleringen i varmeforsyningsloven
o I forhold til fusioner har prisregulering i varmeforsyningsloven den betydning, at en fusion
som udgangspunkt ikke må medføre stigende priser for nogle af det fusionerede selskabs forbrugere. En fusion kan dermed betyde, at det fusionerede selskab i hvert fald i en periode
har pligt til, at foretage prisdifferentiering imellem forbrugerne fra de oprindelige forsyningsområder. Energitilsynet tager udgangspunkt i, at der indenfor samme varmeværk som udgangspunkt skal være samme priser, også selvom varmeforsyningen sker fra flere anlæg. Et
varmeværk kan dog foretage prisdifferentiering blandt deres samlede kundegrundlag, dels
geografisk, dels mellem kundekategorier, så længe værket samlet hviler i sig selv.
o I forhold til samarbejder, hvor et varmeværk leverer drift og administrative ydelser til at andet varmeværk gælder varmeforsyningslovens prisregulering som udgangspunkt ikke for varmeværkets køb af ydelser fra et andet varmeværk. Det vil sige der gælder et markedsprisprincip. Et varmeværk, som sælger ydelser til andre varmeværker, skal indregne indtægten
ved salg som en tilknyttet aktivitet i varmeprisregnskabet, det vil sige have regnskabsmæssig
adskillelse mellem aktiviteter omfattet af varmeforsyningsloven og de tilknyttede aktiviteter.
o I forhold til samarbejder, hvor varmeværkerne i fællesskab etablerer et fælles selskab, som
varetager drift og administrative opgaver for varmeværkerne, har varmeforsyningsloven ikke
direkte indflydelse på prissætningen af de ydelser der leveres.
 Udbudsreglerne
o Varmeværker er uanset om de er kommunalt ejet, forbrugerejet eller privatejet underlagt
regler om udbud i forsyningsvirksomhedsdirektivet.
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Selvudførte ydelser er ikke udbudspligtige efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Tilsvarende
er indkøb inden for koncernforbundne selskaber undtaget fra udbudspligt, når visse betingelser i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23 er opfyldt.
Hvis et varmeværk vælger at indgå i et samarbejde, hvor en selvstændig juridisk enhed leverer ydelser til varmeværker i form af drift, administration og service, skal varmeværket være
opmærksom på, at enten er samhandlen mellem varmeværket og selskabet under tærskelværdien i udbudsdirektivet, eller også skal samhandlen undtages fra udbudspligt i overensstemmelse med koncernreglen i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23.

Relevante samarbejdsmodeller omfatter:
1. Samarbejdsmodel 1 – Aftalemodellen
a. Hvis et varmeværk ønsker at levere ydelser i form af drift eller administration til et andet varmeværk kan det ske ved en aftale. Aftalen skal beskrive, hvilke ydelser, som leveres af det
ene varmeværk til det andet varmeværk.
2. Samarbejdsmodel 2 – a la carte modellen
a. Hvis to eller flere forbrugerejede og eventuelt kommunalt ejede varmeværker ønsker et samarbejde om løsning om administrative og driftsrelaterede opgaver uden at parterne dog har
lagt sig fast på et antal opgaver, der skal løses, og uden at samarbejdet og løsningen kræver
væsentlige investeringer i ny infrastruktur eller produktionsanlæg.
b. Serviceselskabet kan organiseres såvel som andelsselskab som aktieselskab. Selskabsformen
er ikke i sig selv afgørende. Afgørende er derimod hvilke ydelser serviceselskabet skal levere
og til hvem.
c. Serviceselskabets ydelser kan leveres til varmeværkerne efter såvel et kostpris princip som et
markedsprisprincip. Hvis ydelserne leveres til markedspris vil det være muligt for samarbejdsselskabet at optjene et overskud.
3. Samarbejdsmodel 3 – modellen for kollektive varmeforsyningsanlæg
a. Hvis to eller flere varmeværker ønsker at samarbejde om etablering og ejerskab af kollektivt
varmeforsyningsanlæg, f.eks. en transmissionsledning, et varmeværk eller et nyt varmedistributionsområde kan det gennemføres ved at etablere et fælles selskab som ejer og driver anlægget
b. I forhold til ledelse af selskaberne er det muligt, at vælge en ”enhedsbestyrelse” således at
der er samme bestyrelse i både holdingselskab, transmissionsselskab, produktionsselskab og
serviceselskab.
c. I forhold til prissætning af de ydelser, som leveres af transmissions- og produktionsselskabet
til varmeværkerne vil disse være underlagt prisreguleringen i varmeforsyningsloven. I forhold
til prissætningen af ydelser fra serviceselskabet kan såvel princippet om markedsprincipper
og kostprisprincipper anvendes.
Relevante fusionsmodeller omfatter:
1. Fusionsmodel nr. 1 – Forbrugerejede varmeværker med takstharmonisering
a. Hvis to eller flere varmeværker organiseret som andelsselskaber ønsker at fusionere, kan en
fusion gennemføres i henhold til vedlagte procesplan.
2. Fusionsmodel nr. 2 – Forbrugerejede varmeværker uden takstharmonisering
a. Hvis varmeværkerne i forbindelse med fusionsforhandlingerne ikke kan blive enige om f.eks.
fremtidig takstharmonisering m.v. kan fusionen også gennemføres på en sådan måde, at der
efter fusionen består to selvstændige varmeværker, som leverer til hvert sit forsyningsområde med hver sine takster, men dog således at værkerne har fælles ejerkreds.
b. Drift, service og administration af de to varmeværker varetages af andelsselskabet, hvori
også alle medarbejderne ansat. Herved opnås stordriftsfordelene fra fusionen uden at takstmæssig harmonisering er nødvendig i forbindelse med fusionen.
c. Varmeværkerne vil skulle organiseres som aktieselskaber i denne model, fordi der kun er en
”ejer” i form af andelsselskabet. Et andelsselskab kan ikke etableres med kun en andelshaver.
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d. Uanset der er flere selskaber kan der godt laves en ”enhedsbestyrelse”, således at der er
samme bestyrelse i andelsselskab, varmeværk 1 og varmeværk 2. Der er ikke krav om enhedsbestyrelse, men det vil ofte være nemmere, i forhold til at koordinere og undgå mistillid
mellem selskaberne.
3. Fusionsmodel nr. 3 – Forbrugerejet og kommunalt varmeværk
a. Hvis der skal laves en fusion mellem et forbrugerejet varmeværk og kommunalt ejet varmeværk kræver det, at det kommunale varmeværk forinden er udstedt i et særskilt aktieselskab.
Se vedlagte notat i Bilag 6.B for uddybelse af de forskellige samarbejds- og fusionsmodeller.
Procesplan for fusion af andelsselskaber
I vedlagte bilag er en procesplan for fusion af andelsselskaber. Den indeholder følgende punkter:
1. Afklaring
a. Leveringsvilkår
b. Takster
c. Vedtægter
d. Aktiviteter
e. Fortsættende selskab
f. Medarbejdere
g. Synergier
h. Fusionsdato og tidsplan
2. Identifikation
a. Grunde og ejendomme
b. Servitutter
c. Ledningsanlæg, vekslere m.v.
d. Brændselslager og øvrige aktiver
e. Medarbejdere
f. Løbende aftaler
g. Låneaftaler
3. Dokumenter
a. Hensigtserklæring
b. Overdragelsesaftale
c. Vedtægter
d. Fusionsaftale
4. Økonomi
a. Indgangsværdi
b. Skattemæssige mellemværender
c. Takst
5. Myndighedsgodkendelse og samtykke fra kontraktparter
a. SKAT
b. Kommune
c. Långiver
d. Energitilsynet
6. Generalforsamling
a. Indkaldelse til generalforsamling
b. Afholdelse af generalforsamling
c. Eventuel indkaldelse til 2. generalforsamling
d. Afholdelse af eventuel 2. generalforsamling
7. Underskrift
a. Underskriftmøde
8. Efter fusion
a. Opsigelse af aftaler
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b. Samarbejdsparter
c. Medarbejdere
d. Biler
e. Aflæsning
f. Forbrugerne
g. Anmeldelse til Energitilsynet
9. Sikringsakt
a. Skøde
b. Erhvervsstyrelsen
10. Likvidation
a. Beslutning om likvidation og valg af likvidator
b. Anmeldelse af likvidation til Erhvervsstyrelsen
c. Proklama
d. Likvidationsregnskab
e. Endelig likvidation
f. Anmeldelse af endelig likvidation til Erhvervsstyrelsen
Alle punkterne er uddybet i vedlagte Bilag 6.C ”Procesplan for fusion af andelsselskaber”.

6.2 Varmeværkets overvejelser inden konvertering af et individuelt forsynet
område besluttes
Baggrund
Ved at forbinde fjernvarmeværkerne i Horsens og Hedensted kommuner åbnes der en mulighed for at
fjernvarmeforsyne en række mindre bysamfund som i dag er individuelt forsynede. Dette giver også
mulighed for at udnytte flere (vedvarende) varmekilder og derfor kan en række områder som i dag er
forsynet med individuel naturgas konverteres til fjernvarme.
Dette notat beskriver modeller for, hvilke indledende analyser fjernvarmeværkerne bør foretage, samt
hvordan forbrugerne kan tilbydes en helhedsløsning hvor både energibesparelser, konvertering til
fjernvarme og finansiering tilbydes i samme pakke. Notatet indeholder også beskrivelse af processen
for forbrugerkontakt hvor tre elementer illustreret på figuren indgår.

Energirenovering

Tilslutning til
fjernvarme

Finansiering

Figur 6.4: 3 elementer I processen for forbrugerkontakt.

Undersøge forbrugergrundlaget
Indledningsvis bør det undersøges, hvor stort et varmegrundlag der er i det påtænkte område, for at
vurdere hvor attraktivt området er at fjernvarmeforsyne. Dette er udført i et tidligere projekt og bør
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suppleres med en vurdering af varmetætheden, det vil sige det vurderes hvor tæt varmebehovene
ligger, da det er billigere for fjernvarmeværket at forsyne tætliggende bygninger fremfor mere spredte
bygninger.
Endvidere bør forbrugergrundlaget suppleres med analyser beskrevet i efterfølgende kapitler.
Undersøge de fremtidige forbrugeres varmeudgifter
Ud fra BBR-data fås også oplysning om bygningernes opvarmningskilde, således at bygningens nuværende årlige udgift til opvarmning kan beregnes og sammenlignes med bygningens forventede årlige
udgift til fjernvarme.
Herefter inddeles bygningerne i kategorier afhængig af hvor sandsynligt det vurderes at de vil konvertere til fjernvarme ud fra økonomiske og praktiske hensyn.
En sådan vurdering kan for eksempel se således ud:
Start varmegrundlag = 1.770 MWh

Oliefyr
90 % konvertering => 600 MWh/år

De sparer i gennemsnit 10.000 kr. pr. år

Gasfyr
90 % konvertering => 500 MWh/år

De sparer i gennemsnit 5.000 kr./år

Biomassefyr
De har samme udgift som til fjernvarme, men det forventes at halvdelen gerne vil slippe for besværet
med biomassefyr

50 % konvertering => 250 MWh/år

Varmepumper
0 % konvertering

Det er sandsynligvis forholdsvis nye og dyre anlæg

Resulterende varmegrundlag=1.350 MWh

Figur 6.5: Vurdering af fremtidige forbrugeres varmeudgift.

Barrierer for tilslutning
Der findes forskellige barrierer for at forbrugere vil skifte til fjernvarme. Én barriere er økonomi, men
der kan også være andre værdisæt i spil for de kommende forbrugere. Nedenfor er oplistet bud på
barrierer, som varmeværket bør overveje inden et konverteringsprojekt opstartes:
 Forbrugerens årlige varmeudgift med fjernvarme i forhold til nuværende opvarmningskilde
 Investering i tilslutning til fjernvarme. Har forbrugerne råd til det her og nu?
 Forbrugeren har et forholdsvis nyt fyr, der forventes at holde 10 – 15 år endnu
 Nogle bryder sig ikke om at blive tilsluttet et kollektiv, og vil hellere have egen individuel opvarmning
 Hvad er den generelle holdning til varmeværket i byen i det tilfælde hvor det er eksisterende fjernvarmesystem som udvides? Billig driftssikker varme? Eller dyr varme, der altid stiger? Eller noget
helt tredje eller fjerde….?
 Usikkerhed om udgiften til at demontere og fjerne det gamle fyr og eventuel olietank
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Ligesom der kan være ikke-økonomiske barrierer for tilslutning til fjernvarme, kan der også være ikkeøkonomiske grunde til at få fjernvarme. Det ses jævnligt, at ejere af biomassefyr efter en årrække bliver
trætte af besværet og derfor ønsker at skifte til fjernvarme, også uanset om den årlige varmeregning
stiger. For ejere af gas- eller oliefyr er grunden ofte, at fjernvarmen er pladsbesparende og vedligeholdelsesfri.
Nogle af barriererne kan elimineres ved fx at synliggøre fordele ved fjernvarme som kollektiv varmeforsyning og ved at mere detaljeret beskrive konverteringsforløbet inkl. fjernelse af den gamle varmeinstallation.
Eventuel rabat på tilslutning
For at opnå en bedre forbrugerøkonomi for de nye forbrugere, og for at få så mange nye forbrugere
som muligt tilsluttet, bør det allerede i den indledende fase besluttes hvorvidt varmeværket er villig til
at give rabat på tilslutningsbidrag, stikledningsbidrag mv.
Økonomiske analyser
I forbindelse med projektet Østjysk Fjernvarme er der i 2011 lavet beregninger over hvilke produktionspriser, der kræves i hver enkelt af de mindre byer, for at det kan betale sig at konvertere dem til
fjernvarme. Disse beregninger giver en god indikation af potentialet for udvidelse af forsyningsområdet.
Ovenstående beregninger skal her i realitetsfasen suppleres med detaljerede samfunds-, selskabs og
brugerøkonomiske beregninger. Herunder fastlægges også de forventede detaljerede anlægsinvesteringer, gerne ud fra varmeværkernes erfaringstal med tidligere nyanlæg under tilsvarende anlægsforhold, da anlægsinvesteringer kan variere en del fra landsdel til landsdel.
Samfundsøkonomiske beregninger
Det er et krav i forbindelse med projektforslag for at konvertere til fjernvarme, at der kan påvises en
positiv samfundsøkonomi, idet projektet kun kan godkendes af kommunen, hvis der er positiv samfundsøkonomi. Til disse beregninger bruges Energistyrelses Vejledning i samfundsøkonomiske analyser
på energiområdet samt Beregningsforudsætninger som kan findes på Energistyrelsens hjemmeside
www.ens.dk.
Selskabsøkonomiske beregninger
Disse er afgørende for, at varmeværket kan vurdere, hvor vidt det aktuelle område er attraktivt at
fjernvarmeforsyne. Forventet øget dækningsbidrag og forventede anlægsinvesteringer analyseres
med henblik på at foretage en risikovurdering af selskabsøkonomien. Her bør også laves følsomhedsberegninger, hvor det afprøves hvor stor (tilslutnings) rabat, varmeværket har mulighed for at yde.
Som oftest kræver kommunen også at projektet udviser en selskabsøkonomisk gevinst.
Brugerøkonomiske beregninger
Der laves brugerøkonomiske beregninger og de kan med fordel foregå i en iterativ proces sammen
med de selskabsøkonomiske beregninger, således at der kan fastlægges et passende niveau for tilslutningsbidrag mv., der er til fordel for både forbrugere og varmeværk. Disse beregninger kunne
også inkludere privatøkonomisk vurdering af energirenoveringer. Privatøkonomisk rentabelt niveau
af energirenoveringer burde også inkluderes i vurdering af varmegrundlag samt samfunds- og selskabs-økonomiske beregninger.
Som oftest kræver kommunen også brugerøkonomiske beregninger i projektforslag.
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Finansieringsmuligheder
Udfordringer
For yderligere at motivere de potentielle nye forbrugere, kan det være gavnligt at kunne tilbyde dem
en helhedsløsning, hvor både energibesparelser, konvertering til fjernvarme og finansiering tilbydes i
én og samme pakke.
Formålet med helhedsløsninger er endvidere at dimensionere et fremtidssikret og robust fjernvarme
system, som er optimeret i forhold til mulige rentable energibesparelser.
I efterfølgende afsnit skitseres forskellige muligheder med de fordele og udfordringer hver mulighed
indeholder. Som det vil fremgå er der fordele ved helhedsløsninger, men bestemt også udfordringer.
Inden fjernvarmeværket beslutter sig for en eventuel helhedsløsning, bør der foretages en risikovurdering og en grundig afvejning af om det kan forventes, at indsats og risiko står mål med forventet
afkast og fremtidig indtægt, og det kan være gavnligt at overveje svarene på bl.a.:






Om der er fordele for fjernvarme systemet ved at boligerne energirenoveres, fx at det bliver muligt at sænke fremløbstemperaturen eller at prisen for at etablere fjernvarme systemet bliver lavere pga. reducerede rør-diametre. Er der tilstrækkeligt med boliger med gode energisparepotentialer('lavthængende frugter') i konverteringsområdet, eller er der fortrinsvis energisparepotentialer med lange tilbagebetalingstider?
Hvordan er ejernes forventede betalingsevne? Er det et område med mange lave indkomster,
eller solide indtægter?
Er der fortrinsvis ejer eller lejerboliger i området? Hvordan håndteres lejerboliger?
Hvilken økonomisk risiko er fjernvarmeværket villig til at løbe ved en eventuel finansiering af
energirenovering?

Energirenovering uden finansiering
Alle som viser interesse for fjernvarmetilslutning tilbydes gratis besøg af en energikonsulent, der udarbejder rapport over rentable energibesparelser.
Fordele: det kan muligvis motivere bygningsejeren til at konvertere til fjernvarme og til at få lavet
energibesparende foranstaltninger, som fjernvarmeværket/driftsselskabet kan indberette til Energistyrelsen eller kan være fordelagtige for fjernvarmesystemet på andre måder.
Ulemper: Det kan være dyrt og tidskrævende i forhold til energibesparelsespotentialet, og det kan
være svært at motivere boligejerne til at få lavet energibesparende foranstaltninger.
Fjernvarmeværket finansierer energirenovering
Alle forbrugere er naturligt interesseret i at spare penge. Mange oplever dog at det ikke er muligt at
låne de fornødne penge til de fornødne energibesparende foranstaltninger. Kreditforeningerne finder
nemlig ikke altid at energiforbedringerne medfører den fornødne værdiforøgelse, der kan danne
grundlag for en yderligere belåning af ejendommen, ligesom bankerne er tilbageholdende med at yde
lån for tiden.
Det kunne derfor være en oplagt løsning om fjernvarmeværkerne kunne bidrage til finansieringen af
fjernvarmetilslutning og energibesparelser ved at yde forbrugerne et lån hertil mod at opkræve afdragene på et sådant lån over varmeregningen – med andre ord en art ESCO-model.
En sådan løsning er imidlertid forbundet med en række udfordringer som skal håndteres inden en sådan model kan anvendes. Et par af disse udfordringer fremhæves i det følgende.
For det første er distributionsselskabers muligheder for at udøve en sådan virksomhed begrænset af
varmeforsyningslovens § 28 b, der, om end den foreskriver at Varmedistributionsvirksomheder skal
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sikre realiseringen af dokumenterbare energibesparelser, samtidig foreskriver at realiseringen af energibesparelser uden for eget distributionssystem skal ske gennem virksomheder, som er selskabsmæssigt adskilte fra varmedistributionsvirksomheden.
De nærmere regler om gennemførelsen af sådanne energibesparelser, herunder regler om varmedistributionsvirksomhedernes opgaver og mål for de energibesparelser, som virksomhederne samlet eller enkeltvis skal sikre bliver opnået findes i bekendtgørelse nr. 1452 af 16/12 2013, hvor det af § 1
fremgår:
”En net- eller distributionsvirksomhed, som vil sikre realiseringen af energibesparelser ved aktiviteter
som nævnt i stk. 2 og 4, skal indgå aftale med en aktør om, at denne gennemfører aktiviteterne for neteller distributionsvirksomheden.
Stk. 2. I forbindelse med energispareaktiviteter omfattet af § 3, stk. 2, nr. 1 og 2, i eget forsyningsområde og inden for egen energiart, skal net- eller distributionsvirksomheden indgå aftale som nævnt i
stk. 1, hvis virksomheden vil:
1) gennemføre konkrete energibesparelsesaktiviteter hos forbrugere, herunder installationsarbejder,
energieffektivisering af udstyr og processer m.v. eller
2) deltage i salg af energieffektivt udstyr og tilvejebringelse af lån til realisering af energibesparelser.”
Fjernvarmeværker kan således ikke selv finansiere fjernvarmetilslutninger og energibesparelser i form
at lån til udførelse af sådanne. Dette vil skulle ske i et selvstændigt selskab, som dog godt må være et
koncernforbundet selskab.
Dette har den konsekvens at aftalerne mellem fjernvarmeselskabet og det koncernforbundne selskab
skal ske på markedsvilkår og udbydes. Så det er bestemt ikke uproblematisk og forudsætter en række
overvejelser, såfremt afdragene skal opkræves over abonnementet.
Det bemærkes dog, at det i Regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftale
om Regeringens vækstplan, er aftalt, at analysere mulighederne for at fremme finansiering via realkredit og bankvirksomhed, herunder
1) om boligmarkedet er tilstrækkelig transparent, så prisdannelsen afspejler bygningernes energitilstand og dermed sikrer, at rentable energirenoveringer bevarer deres værdi, når ejendommen skal
sælges,
2) om energiforhold kan inddrages bedre i banker og realkreditinstitutters lånerådgivning og værdifastsættelse af ejendomme og 3) om det ville være muligt at indgå aftaler om i større omfang end i
dag at betale investeringen i energirenovering over energiregningen.
Disse analyser er endnu ikke (april 2014) igangsat, og det er uafklaret hvornår de kan forventes færdige
eller hvilke lovændringer de må forventes at medføre.
Generelt vil energirenoveringer medføre lavere varmeregning og dermed øget rådighedsbeløb for husejere, som kan sikre rettidig betaling af varmeregninger og afbetalinger på huslån m.m.
For det andet fremhæves det, at det at drive en virksomhed der yde lån til finansiering af fjernvarmetilslutninger og energibesparelse for de varmedistributionsselskaber, ikke umiddelbart synes at falde
indenfor standardvedtægterne for de danske fjernvarmeværker, hvorefter formålet med selskabet er
at anlægge og drive energiproduktionsanlæg i et givent område for at forsyne medlemmernes ejendomme med varme til opvarmning af brugsvand.
Ønsker fjernvarmeværker at drive en sådan udlåns virksomhed til denne type formål eller at eje et
selskab der driver denne type forretning, må det derfor antages at forudsætte ændring af værkets
vedtægter.
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Gennemførelse af sådanne vedtægtsændringer er en meget omstændelig procedure, og kan typisk kun
besluttes af andelshavere på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af Varmeværkets andelshavere er til stede og beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er mindre end halvdelen af andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de
afgivne stemmer, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag kan vedtages
med et simpelt flertal af de deltagende andelshavere. En sådan vedtægtsændring skal godkendes af
kommunalbestyrelsen i tilfælde af at kommunen har stillet en kommunegaranti for værkets gæld.
For det tredje er det, for at finansiering af fjernvarmetilslutninger og energibesparelser skal være en
sund forretning, naturligvis nødvendigt, at sikre virksomheden bedst muligt imod tab på sine udlån.
Udfordringer i forbindelse med manglende betaling og salg af den energirenoverede ejendom er i den
forbindelse mest relevant at tage højde for følgende:
 Skal fjernvarmeværket kunne afbryde varmeforsyningen til ejendommen, hvis ikke varmeregningen betales – eller alene det faktiske forbrug betales?
 Skal forbrugeren have pligt til at indfri restfordringen på lånet, hvis forbrugeren ønsker at sælge
sin ejendom?
 Skal långiver beskytte sine rettigheder ved at få lyst et pantebrev i ejendommen, og hvilken sikkerhed giver det hvis energirenoveringen ikke har medført en tilsvarende værdistigning på ejendommen?
 Hvis fjernvarmeværkerne ejer varmeinstallationerne hvordan beskytter værket i så fald sin ejendomsret, når installationen anses for indføjet i ejendommen og gribes af kreditforeningens pant i
ejendommen?
På baggrund af det ovenfor anført må det konkluderes, at der er en række forhold som skal analyseres
og håndteres i forhold til fjernvarmeværkers finansiering af fjernvarmetilslutninger og energibesparelser, inden fjernvarmeværker iværksætter en sådan virksomhed.
Samarbejde med ESCO firma
ESCO firmaer har specialiseret sig i at energirenovere bygninger, og det kan undersøges om der kan
etableres et formelt samarbejde mellem fjernvarmeværket og ESCO firmaet. Det enkleste rent juridisk
vil dog være hvis aftalerne indgås mellem forbruger og ESCO-firma. Fordelen er, at fjernvarmeværket
ikke løber nogen økonomisk risiko, og ulempen er, at ESCO firmaet sædvanligvis beholder retten til at
sælge de opnåede energibesparelser.
Banklån
Nogle boligejere har mulighed for at låne i banken. Fjernvarmeværket kan undersøge mulighederne
for at indgå samarbejdsaftaler med én eller flere banker om at låne penge til energirenoveringer som
øger forbrugernes rådighedsbeløb. Her skal fjernvarmeselskabet være opmærksom på eventuelle udbudskrav. Hvis aftalen indgås mellem forbruger og ESCO-firma er der ikke udbudskrav.
Generelt tilbyder bankerne i Danmark ikke specielle (mere fordelagtige) banklån for energirenoveringer og understreger at det billigste for husejerne er at låne i deres bolig. Nogle banker tilbyder hele
pakken – energieftersyn, anbefalinger til energirenovering og finansiering ud fra disse anbefalinger.
Det gør fx Nykredit, men lover ikke billigere lån.
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6.3 Varmeværkets drejebog ved konvertering af individuel forsyning, bruttoliste
Kontakt til potentielle forbrugere
Information og kontakt til potentielle forbrugere bør foregå efter tre helt grundlæggende principper:
Åbenhed, Åbenhed og Åbenhed så tidligt i forløbet som muligt. Dette er også vigtigt i forhold til eksisterende forbrugere, så der ikke opstår tvivl om de nye forsyningsområder bliver en fordel for fjernvarmeværket og dermed for varmeprisen.

Der foreslås følgende hvor alle eller nogle af punkterne kan udvælges efter ønske:
a. Breve: Der sendes breve til alle potentielle forbrugere, hvor der blandt andet tilbydes en gratis og
uforpligtende beregning af deres varmeudgift med fjernvarme
b. Annoncer: Annonce i lokalavis om konverteringsmuligheden
c. Avisartikler: Kontakt til journalist på lokalavisen for at få bragt artikler om konverteringsprojektet
eller fjernvarmeværket skriver den selv og indsender til avisen
d. Reklame: Anvendelse af FIF Marketings reklamemateriale
e. Reklamebureau: Det kan overvejes at få assistance af et professionelt reklamebureau således at
reklamematerialet udarbejdes specifikt til målgruppen(erne). Der kan for eksempel være stor forskel på argumenterne i et område beboet hovedsalig af modne mennesker, hvor børnene er flyttet
hjemmefra, og områder med mange småbørns familier.
f. Web: Der informeres på fjernvarmeværkets hjemmeside, herunder også om muligheden for at
nedbringe udgifterne ved at konvertere til fjernvarme og implementere energibesparelser.
g. Her kan Insero Energy’s Energiberegner bruges, hvor mulige kunder kan indtaste deres data og få
indblik i de besparelser som kan opnås ved at konvertere til fjernvarme og investere i energirenoveringer. Beregner kan findes http://energy.insero.dk/beregner/
h. Se også Silkeborg Forsynings Prisberegner for inspiration: http://www.silkeborgforsyning.dk/Tilslutning.aspx?ID=2512
i. Dette er brugervenlige overslagsberegninger der giver en hurtig oversigt over økonomi og finansieringsmuligheder. På hjemmesiden skal der også være mulighed for at forbrugeren via hjemmesiden angiver interesse for konvertering til fjernvarme og videre dialog.
j. Fælles møde: Da det er vigtigt at de fleste forbrugere tilsluttes fjernvarmen på samme tidspunkt,
er det en god ide at informere dem alle på samme tidspunkt. Det giver desuden forbrugeren mulighed for at stille spørgsmål. Mødeindkaldelsen kan også indeholde opfordring til at gå på hjemmesiden og angive en foreløbig interesse og lave de første overslags beregninger samt få indblik i
mulighederne som en slags forberedelse til mødet.
k. På mødet fortælles om projektet, generelt og om økonomien i at konvertere til fjernvarme, finansieringsmuligheder og tidsplan. Der kan også være mulighed for individuelle konsultationer især
for de forbrugere som har lavet overslagsberegninger.
l. Formålet med/resultatet fra mødet er at indsamle interessetilkendegivelser.
m. På mødet drøftes også mulighed for at etablere AMBA eller en lokal borger (arbejdsgruppe), hvis
det er et nyt område, som fjernvarmen skal etableres i, – i forbindelse med fysisk sammenslutning
af flere fjernvarmesystemer.
n. Når der tales én-til-én med potentielle forbrugere, er det vigtigt at varmeværket som det første
sætter sig grundigt ind i den enkeltes behov og ønsker. For nogle er varmeøkonomien for eksempel
vigtig, for andre er Grøn Energi vigtig, for andre er det vigtigt selv at finansiere, for andre er attraktive lånemuligheder vigtige osv. Disse spørgsmål kunne evt. stilles på hjemmesiden i forbindelse
med beregning af varmeøkonomien.
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Erfaringer om forbrugerkontakt fra andre konverteringsprojekter
Den gode historie
Ved et større konverteringsprojekt startede varmeværket ud med borgermøde meget tidligt i processen. Her fortalte man de potentielle forbrugere om fjernvarme, priser, projektet mv., og der var også
mulighed for individuel rådgivning. Efterfølgende var der løbende information, de potentielle forbrugere kunne altid komme i kontakt med en medarbejder ved varmeværket, der kunne fortælle dem om
projektet og hvis de kom med deres gasforbrug, havde de mulighed for at få beregnet deres varmeudgift med fjernvarme. Hele vejen i processen, både i planlægnings- og udførselsfasen, var der positiv
stemning overfor fjernvarmen og stor tilslutning. Kodeordene for succes var åbenhed og information.

Her mødte konverteringsprojektet modstand
I forbindelse med konvertering af et større naturgasområde meddelte kommunen tilslutningspligt.
Kommunens information i den offentlige høringsperiode viste sig ikke at være tilstrækkelig, da et flertal
af de berørte borgere følte sig tromlet ned. Dette medførte en kraftig modstand fra mange af de nye
forbrugere, oprettelse af en forening imod fjernvarme og adskillige klager til Energiklagenævnet. Forsyningen har efterfølgende udført et informationsarbejde samt tilbudt de nye forbrugere lukrative tilslutningsforhold. I dag eksisterer foreningen mod fjernvarme stadig, men har kun opbakning fra et
mindretal af de nye forbrugere. I første etape af konverteringsprojektet har tilslutningen til fjernvarme
været mere end 50 %.
De potentielle forbrugere oplyses om:
Økonomi ved konvertering
a) Årlig varmeregning med fjernvarme sammenlignet med nuværende varmeregning
b) Udgifter til konvertering
c) Besparelser ved eventuel energirenovering
d) Forbrugerens økonomi over de næste 20 år efter konvertering og energirådgivning
Finansieringsmuligheder
a) Nykredit tilbyder energieftersyn mod betaling, hvor kunden får energieftersyn, rapport med anbefalinger til energiforbedringer samt finansieringstilbud på baggrund af disse anbefalinger. Læs
mere på følgende link: https://www.nykredit.dk/privat/info/realkredit/raadgivning/faktaside.xml
b) Tilskud ved køb af den energibesparelse, der kan indberettes til Energistyrelsen. Enten giver varmeværket selv tilskud eller der henvises til andre forsyningsselskaber for eksempel DONG, EnergiMidt o.a.
c) Samarbejde med pengeinstitutter. Horsens Varmeværk er pt. i gang med at undersøge mulighederne for dette.
d) Varmeværket tilbyder lån. Dette kræver oprettelse af sideordnet selskab samt ændring af vedtægterne. Her skal varmeværket være meget opmærksom på alle juridiske forhold samt den økonomiske risiko.
e) Overlade det helt selv til forbrugeren
Tilbud om energirådgivning
a) Varmeværket tilbyder selv energirådgivning
b) Varmeværket indgår aftale med anden energirådgivningsaktør
c) Horsens Kommune vil invitere håndværkere med, som kan rådgive om energicheck og energirenovering, når der holdes konverteringsmøder. Horsens Kommune overvejer aftale med Scan-Energi.
d) Varmeværket henviser til andre energirådgivere for eksempel Energitjenesten (NB det koster
3.000 kr. inkl. moms for et besøg med efterfølgende rapport, april 2014) Varmeværket kan vælge
at betale som en del af pakken og/eller
e) Varmeværket henviser til BedreBolig.dk (Energistyrelsens rådgivningsside) Her findes også henvisning til energirådgivere, der er godkendte af Energistyrelsen.
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Fordele ved fjernvarme fremfor øvrige varmekilder
a) Prisen
b) Pladsbesparende
c) Værdistigning for bygningen
d) CO2 neutral på sigt
e) Næsten ingen vedligeholdelse
f) Gratis hjælp ved spørgsmål, tvivl o.lign.
Forløbet ved konvertering
a) Hvad sørger varmeværket for og hvad skal forbrugeren selv sørge for
b) Hvilken rækkefølge foregår arbejdet i
c) Hvor lang tid varer arbejdet i bygningen og på grunden
d) Hvor længe er vejen gravet op
e) Eventuelt skilt ved vejen der oplyser om tidsplan mv.
Hvis der er en beboer på vejen/i kvarteret med særlig interesse og flair for teknikken ved fjernvarme
og konverteringsprojektet - samt god tid - kan det være en fordel, hvis vedkommende vil agere som
kontaktperson mellem varmeværket og de nye forbrugere. På den måde har forbrugerne altid en person i nærheden, som de kan stille spørgsmål til. Det kan give tryghed og ro.
Endeligt tilbud
Efter den endelige tilkendegivelse fra forbrugeren vedr. tilslutning til fjernvarme og energirenovering
udarbejdes og sendes det endelige tilbud. Tilbuddet bør også indeholde muligheder for finansiering og
energirådgivning.
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7 Projektformidling / projektforankring
7.1 Erhvervsklubben
For at sikre en erhvervsmæssig fundering af projektet er der til projektet stiftet en ”erhvervsklub”.
Formålet med erhvervsklubben er ikke at agere om en traditionel følgegruppe – men derimod at give
relevante virksomheder mulighed for at levere konstruktive ”indspark” til projektet og dermed tilføre
projektet en merværdi.
Derudover skal projektet og dets afledte effekter på andre tilsvarende projekter give anledning til produktudvikling, produktion og leverance af ydelser til den udvikling, der vil finde sted på energiområdet
fremadrettet.
Erhvervsklubben omfatter følgende virksomheder:

Advansor
Johnson Controls
Mita-Teknik A/S
GEO
VIA
Kjærgaard A/S
Energiteam
EnergiMidt
ABB
Logstor

Dansk Miljø- & Energistyring
A/S
Danfoss
Kamstrup
Intego
NrGi
Industri-Montage Vest A/S
Rambøll, Horsens
Teknologisk Institut
Danish Crown

Der har været afholdt 2 møder i Erhvervsklubben. I forbindelse med projektstart (den 30. oktober
2013) informeredes om projektet, dets baggrund og den potentielle materialisering af projektet med
etablering af nye produktionsanlæg, nye transmissionsledninger og konvertering fra individuel opvarmning til fjernvarme (fase 2).
Den 28. april 2014 afholdes 2. møde i erhvervsklubben. Her orienteredes om de foreløbige beregningsmæssige resultater af projektet og de juridiske overvejelser vedrørende øget samarbejde og fusioner
inden for fjernvarmebranchen blev vendt.
På begge møder engagerede deltagerne sig aktivt og der fremkom adskillige positive bidrag til projektet. Ligeledes gav deltagerne klart udtryk for deres interesse i at engagere sig i det videre forløb – ikke
mindst når tiden er inde til den fysiske udførelse af projekterne eller delprojekterne.

7.2 Øvrig formidling
”Det østjyske bybånd”
Der blev den 29. april 2014 informeret om projektet på et af Region Midtjylland arrangeret Fokusgruppe strategimøde i ”Det østjyske bybånd” hos Randers Kommune.
Lokalt møde
For at sikre en detaljeret viden om projektet og dets resultater på et lokalt/regionalt niveau blev der
den 14. maj 2014 afholdt et såkaldt ”Pejsegårdsmøde 3” på Hotel Pejsegården i Brædstrup. Til mødet
var indbudt ledelser og bestyrelser for samtlige fjernvarmeværker i Horsens og Hedensted kommuner
samt administration og lokalpolitikere for de 2 kommuner.
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Et ”Pejsegårdsmøde” er indbegrebet af et arrangement, hvor den nævnte kreds drøfter temaer af fælles relevans – og som det aktuelle nummer antyder, er der tidligere afholdt 2 møder før mødet den 14.
maj.
I mødet deltog 44 personer – 23 personer fra fjernvarmeværkerne, 13 fra kommunerne og 8 indlægsholdere og andre medlemmer af projektorganisationen.
På mødet blev følgende program afviklet:
1. Velkomst og præsentation af mødedeltagerne v. Per Kristensen
2. Orientering om Region Midtjyllands ”strategiske energiplan-projekt” og Energistyrelsens scenarieanalyse vedrørende omstilling til vedvarende energi v. Louise Langbak Hansen, Region Midtjylland
3. Arbejdspakke 1, 2 og 3 v. PlanEnergi
4. Arbejdspakke 4.1 v. Grøn Energi/Dansk Fjernvarme og Per Kristensen
5. Juridiske overvejelser i forbindelse med den strukturelle udvikling i fjernvarmesektoren. Indlæg
ved Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
6. Arbejdspakke 4.2 v. Rambøll og Insero Energy
7. Orientering om den til projektet tilknyttede ”Erhvervsklub” v. Per Kristensen
8. Eventuelle aktuelle tiltag til intensiveret samarbejde i lokalområdet – det videre forløb
9. Eventuelt
Der kunne på mødet konstateres en god spørgelyst og der blev givet udtryk for stor interesse for projektet og dets resultater.
Direkte adspurgt var alle parter indstillet på at arbejde videre med yderligere undersøgelser med henblik på en materialisering af væsentlige dele af projektets resultater. Der tages således initiativ til et
arbejdsgruppemøde umiddelbart efter sommerferien, hvor for alle parter inviteres. Her forventes det
videre forløb planlagt.
Åbent møde
For at formidle projektet til alle interesserede kommuner og fjernvarmeværker afholdes et ”åbent
møde” den 20. august 2014 på Bygholm Parkhotel i Horsens. Dette arrangeres i samarbejde med Dansk
Fjernvarme og invitationer udsendes til en bred kreds – heriblandt Dansk Fjernvarmes medlemmer og
medlemmerne af Kommunernes Landsforening.

7.3 Projektforankring
Kommunerne
I Hedensted Kommune er den strategiske energiplan integreret i kommuneplanen. Den strategiske
energiplan foreslår en række indsatser for at bruge energien mere effektivt og for at konvertere energiforsyningen til ikke fossile brændsler. Konvertering fra individuel opvarmning med naturgas og olie
til fjernvarme er et af de mest betydningsfulde virkemidler i omlægningen til en mere bæredygtig energiforsyning.
Projekt Flex Cities betragtes af kommunen som et værktøj til at materialisere den strategiske energiplan – til at få den ”ført ud i livet”.
Ikke mindst er de meget konkrete beregninger af anvendelsen af den industrielle overskudsvarme til
fjernvarmeproduktion et væsentligt element i buketten af nye varmeproduktionsteknologier, og de
juridiske vurderinger af samarbejdet mellem industrien og fjernvarmeværkerne om anvendelse af
overskudsvarme er et væsentlig bidrag til den fremadrettede proces.
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Ligeledes har det været interessant for kommunen at konstatere, at projektet har taget hånd om de
juridiske og organisatoriske forhold omkring øget, forpligtende samarbejde og fusioner mellem fjernvarmeselskaber. Hedensted Kommune vurderer, at øget samarbejde og tilpasning af de organisatoriske strukturer i fjernvarmesektoren er vigtigt i arbejdet for at udvide forsyningen med fjernvarme, og
basere denne på spildvarme, el og ikke fossile brændsler – altså en mere bæredygtig energiforsyning.
Horsens byråd vedtog i juni 2013 en strategisk energiplan, som er blevet til i et tæt samarbejde med
forsyningsselskaberne – især varmeværkerne. Indgangsvinklen har været at skabe fleksibilitet og samspil i energisystemerne både i lokalområdet og i det østjyske bybånd.
Projekt FlexCities er således et meget vigtigt værktøj for kommunen i realiseringen af den strategiske
energiplan. Det tværgående samarbejde mellem kommuner i FlexCities understøtter bestræbelserne
på at udnytte energi resurserne mest effektivt på tværs af kommunegrænser.
De konkrete scenarier i FlexCities projektet vil kunne danne baggrund for beslutninger om udbygningen af fjernvarme og konvertering til vedvarende energi på en sådan måde, at der sikrer sammenhæng
mellem de enkelte lokalområder og det store langsigtede perspektiv
Fjernvarmeværkerne
Projekt ”Flex Cities” har medvirket til at få følgende temaer på dagsordenen hos fjernvarmeværkernes bestyrelser og ledelser:
 Konverteringer fra individuel olie og naturgas til fjernvarme
 Udvidelse af forsyningsområderne (forretningsområderne)
 Nye varmeproduktionsteknologier
 Etablering af transmissions-og styringssystemer
 Sammenhængen mellem de fremtidige udfordringer for fjernvarmesektoren og behovet for nye
strukturer i sektoren
 Tætte og forpligtende samarbejder med de berørte kommuner og andre aktører i energisektoren
Som helt konkrete resultater af projektet arbejdes der i Hedensted og Løsning Fjernvarme med udnyttelsen af industriel overskudsvarme fra virksomhederne Air Liquide og Daka.
Horsens Varmeværk har i tæt samarbejde med Horsens Kommune opstartet en proces, hvor selskabets
planer for konvertering fra individuel opvarmning til fjernvarme forfølger de mål, der er defineret i
kommunens strategiske energiplan.
Planlægningen af konvertering af første område er således opstartet (Lergraven i Horsens) og der er
afholdt et informationsmøde, hvor der er orienteret om planerne for konvertering til fjernvarme.
Samarbejdet med kommunen består i dette projekt bl.a. ved, at Byrådet har besluttet at indføre tilslutningspligt til fjernvarme i området samt at repræsentanter fra kommunen har deltaget i det
nævnte informationsmøde.
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8 Det videre arbejde
FlexCities projektet er blevet præsenteret for politikere fra Horsens og Hedensted kommuner, bestyrelsesrepræsentanter for involverede fjernvarmeværker samt øvrige aktører og projektdeltagere på
et ”Pejsegårdsmøde”, d. 14.05.2014.
De tilstedeværende aktører erklærede sig villig til at fortsætte projektet. Efterfølgende har de to
kommuner og fjernvarmværkerne afholdt et fælles møde d. 12. august 2014, hvor det videre arbejde
er blevet diskuteret. Det videre arbejde skal føre frem til, at der etableres et energisystem 100 % baseret på vedvarende energi og som skal være i stand til at integrere fluktuerende elproduktion og levere (motor)brændstoffer i integration med naturgasnettet.
De næste skridt forventes at blive: 4 masterplaner

Hedensted/Løsning
 Status
Løsning har søgt om godkendelse af en ny 3 MW fliskedel. Hedensted har etableret varmepumpe til
yderligere udnyttelse af kondenseringsvarme fra gaskedler.
Hedensted har fået undersøgt anvendelse af overskudsvarme fra Air Liquide og fået afslag på etablering af en biomassefyret kedel. Hedensted forventes at udnytte 5.000 MWh overskudsvarme.
Både Hedensted og Løsning har indledt konverteringsprojekter, men varmeprisen er lidt for høj til for
alvor at være konkurrencedygtig med individuel naturgas.

 Mangler
Samlet optimeret masterplan incl. tidsplan for konverterende naturgasområder og med anvendelse
af følgende varmekilder:
 3 MW fliskedel
 Overskudsvarme fra Air Liquide
 Overskudvarme fra DAKA
 Øvrig overskudvarme
 Langtidsvarmelager
 Integration af biogas (varmeforsyning af biogasanlæg, anvendelse af extra biogas om vinteren til
motordrift osv.)
 Forbindelse til Vejle?

Horsens/Dagnæs-Bækkelund
 Status
Horsens og Dagnæs-Bækkelund har købt Horsens Kraftvarmeværk og affaldsforbrænding. Nybyggede
områder tilsluttes fjernvarme. Konverteringsprojekter udarbejdes løbende efter en samlet plan.
En række beregninger er udført vedrørende fremtidig anvendelse af Horsens Kraftvarmeværk. Herunder etablering af forskellige biomasseløsninger.
Beregninger for anvendelse af renset spildevand til varmepumpe er udført og licitation har været afholdt, men projektet er (midlertidigt?) stoppet. Beregninger for anvendelse af overskudsvarme fra
Hamlet Protein er gennemført.
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 Mangler
Elementer, så en samlet optimeret masterplan for Horsens og Dagnæs-Bækkelund kan etableres.
Herunder:
 Beslutning vedrørende fremtidig affaldsbehandling
 Beslutning vedrørende fremtidig biomasseanvendelse (incl. samfundsøkonomiske beregninger)
 Beregninger af anvendelse af overskudsvarme mv. til supplerende varmeproduktion (incl. samfundsøkonomiske beregninger)
 Langtidsvarmelager
 Integration af biogas?

Brædstrup/Østbirk
 Status
Brædstrup har etableret solvarme, varmelager og varmepumpe. Østbirk har etableret ny fliskedel på
5,5 MW. Konverteringsovervejelser er begyndt begge steder.

 Mangler
Samlet optimeret masterplan, hvor følgende er undersøgt:
 Konvertering af landsbyer og transmissionsledning mellem byerne
 Evt. transmissionsledning til Nim
 Yderligere biomassekapacitet
 Yderligere solkapacitet
 Langtidsvarmelager
 Integration af kommende biogasanlæg, (varmeforsyning af biogasanlæg, extra biogasproduktion
til motoranvendelse om vinteren osv.)

Hovedgaard
 Status
Hovedgaard har etableret ny 4 MW. fliskedel og arbejder på yderligere tilslutning indenfor eget net
og evt. udbygning til nærliggende landsby.






Transmissionsledninger mellem masterplanerne
Konvertering af landsbyer, som ligger nær en transmissionsledning, men som ikke er dækket af et
fjernvarmeværk.
Manglende kapacitet (solvarme, varmepumpe, lagre)
Metanisering af biogas og integration mellem el-, gas- og varmeforsyning.
Produktion af transportbrændstoffer ved forgasning

 Mangler
Samlet optimeret masterplan hvor følgende er undersøgt:
 Solvarmeanvendelse
 Konvertering af nærliggende landsbyer
 Forbindelse til Odder eller Skanderborg?
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Men de 4 masterplaner fører ikke nødvendigvis frem til det ønskede samlede optimerede energisystem. Derfor skal masterplanerne udføres, så suboptimering undgås.
Elementer, som måske ikke vil blive dækket af masterplanerne kan være:
 Transmissionsledninger mellem masterplanerne
 Konvertering af landsbyer, som ligger nær en transmissionsledning, men som ikke er dækket af et
fjernvarmeværk
 VE kapacitet (solvarme, varmepumpe, lagre)
 Metanisering af biogas og integration mellem el-, gas- og varmeforsyning
 Produktion af transportbrændstoffer ved forgasning
Derfor suppleres de 4 masterplaner af et koordinerende arbejde, som varetages i fællesskab mellem
fjernvarmeværkerne og kommunerne. Det koordinerende arbejde forventes at indeholde følgende
elementer
1. Formel etablering af samarbejdsorganet ”Østjysk Fjernvarme”.
2. Etape 2 ansøgning til Region Midtjylland indeholdende koordinerende elementer i det samlede
energisystem. Herunder anmodes erhvervsklubben om at komme med ideer til produkter, som
kan videreudvikles i Etape 2 med henblik på etablering i det samlede energisystem.
3. Ansøgning om etableringsstøtte til innovative dele. Ansøgningerne rettes til Energinet.dk, EUDP
eller Horizon 2020 afhængig af indholdet.
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Bilag 3.A: Overskudsvarme – Nuværende behov
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Bilag 3.B: Overskudsvarme – Udvidet behov
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Bilag 3.C: Overskudsvarme – Overblik
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Bilag 5.A: Varmebehov – Notat
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Bilag 5.B: Beregningsforudsætninger v. PlanEnergi
Beregningsforudsætninger
Alle beløb ekskl. moms.
Prisniveau: 2014-kr

Afskrivningsperiode
Konverteringer:
Transmission:
Anlæg:
Overskudsvarme:
Varmepumper:
Sol og varmelager:

20 år
30 år
15 år
10 år
15 år
30 år

Lån
Profil:
Rente:
Løbetid:
Ydelse:

Annuitetslån
4% p.a.
Som afskrivningsperiode
1. års ydelse (inflation ikke relevant)

Gas- og el-priser samt øvrige brændsler
El-spot:

Timeværdier fra Vestdanmark 2012 (uvægtet årsgennemsnit = 270,42 kr/MWh)

Naturgas individuel:
Naturgas kraftvarme:
Naturgas varme:
Flispris:
Halmpris:
Olie:

3,75 kr./Nm3 (= 94,70 kr./GJ)
2,70 kr./Nm3 (= 68,18 kr./GJ)
2,70 kr./Nm3 (= 68,18 kr./GJ)
50,00 kr./GJ
600,00 kr./ton
7,50 kr./liter

Biogaspris:

5,10 kr./Nm3 @ 11 kWh/Nm3 opgraderet (= 128,79 kr./GJ)

Afgifter (2015)
Naturgas Individuel:
Energiafgift:
CO2-afgift:
NOx-afgift:
Naturgasmotor i alt:

289,6 øre/Nm3
38,4 øre/Nm3
4,2 øre/Nm3
3,322 kr./Nm3

Naturgasmotor:
Energiafgift:
CO2-afgift:
NOx-afgift:
Methan-afgift:
Naturgasmotor i alt:

289,6 øre/Nm3
38,4 øre/Nm3
14,6 øre/Nm3
6,6 øre/Nm3
3,492 kr./Nm3

Naturgaskedel:
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Energiafgift:
CO2-afgift:
NOx-afgift:
Kedel i alt:

60,9 kr./GJ
13,5 kr./GJ
4,20 øre/Nm3
269,26 kr./MWhvarme

Oliekedel:
Energiafgift:
CO2-afgift:
Kedel i alt:

60,9 kr./GJ
13,5 kr./GJ
267,84 kr./MWhvarme

Fliskedel:
NOx-afgift:
Kedel i alt:

2,4 kr./GJ
8,64 kr./MWhvarme

Halm:
Svovl-afgift:
NOx-afgift:
Halm KV i alt:

17,3 kr./tons
35,6 kr./tons
52,90 kr./ton

Biogas:
NOx-afgift:
Methan-afgift:
Halm KV i alt:

19,08 kr./MWh
4,23 kr./MWh
23,31 kr./MWh

Overskudsvarme og varmepumper:
Energiafgift:
41,9 øre/kWh
PSO:
15,5 øre/kWh
Net, NRGi:
14,4 øre/kWh
Nettarif:
4,2 øre/kWh
Systemtarrif:
2,7 øre/kWh
Naturgasmotor i alt:
787,0 kr./MWh

CO2-kvoter:

20 kr./ton

Drift og vedligehold
Individuel naturgas:
Naturgaskedler:
Naturgaskraftvarme CC:
Naturgasmotor
Biogasmotor:
Solvarme:
Fliskedler:
Oliekedler:
Halm kraftvarme:
Overskudsvarme og varmepumper:

10,0 kr./MWh
9,0 kr./MWh
18,625 kr./MWh
45,0 kr./MWh
45,0 kr./MWh
6,0 kr./MWh
20,0 kr./MWh
60,0 kr./MWh
60,0 kr./MWh
50,0 kr./MWhel

Solvarme
Solfangeranlæg inklusive et mindre varmelager, der kan dække ca. 20 % af varmebehovet koster i
etablering ca. 3.500 kr./MWh. Dvs. ca. 700 mio. kr. for 200.000 MWh i Scenarie 7a.
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Solfangeranlæg til omkring 50 % dækning af varmebehovet inklusive sæsonlager koster omkring
4.000 kr./MWh. Dvs. en investering på ca. 1.600 mio. kr. for 400.000 MWh i Scenarie 7b.
Driftsomkostninger:

6 kr./MWhvarme

Varmepumpe
COP:
Investering, varmepumpe:

4
6,0 mio. kr./MWvarme

Konverteringer
Husinstallationer (standardhus)
Stikledninger

15.000 kr./bolig
20.000 kr./stik

Der konverteres et varmebehov på ca. 310.000 MWh fra individuel opvarmning, hvilket svarer til ca.
17.000 standardboliger. Med en investering på 35.000 kr. pr. standardhus giver konverteringerne en
investering på ca. 600 mio. kr.

Transmissionsledninger
Investeringen i transmissionsledninger og gadeledninger er genbrugt fra rapporten Østjysk Fjernvarme – Fremtidens Forsyning fra juni 2012. Værdien til ledninger til Uldum, Rask Mølle og Tørring er
fratrukket.
Investering i transmissionsledninger for systemet er således 391 mio. kr. og investeringen til gadeledninger er 424 mio. kr. Den samlede investering er derved på 815 mio. kr.
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Bilag 5. C: Varmeeffekter
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14

27

75,3

13,5

141,8

8,2

16,8

Dækning
%

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest
12

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

0. Nuværende, inkl. DAKA 3 MW og med individuelt forbrug

Løsning/DAKA

Scenarie

Gaskedler nye
Gasmotor

8,6

Biogasmotor

0,8

0,8

CC, Ngas

22,5

22,5

27

27

Affald K/V
Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas

0

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC

5

5

3
0

VP - grundvand/-havvand

0

Flis K/V

0

Halm K/V
Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

0
22,6
eksist.

15

0

27

125,6
eksist

0

4,5
11,5

6
11

26,7
eksist

Effektbehov MW
Varmebehov ab værk
Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år

Individuel Gas (80%)

46.400

27.400

21.200

21.250

58.383

66.900

269.545

37.246

71.105

75.499

10,5
236,4
0
157
I alt
MWh/år

13.200

14.100

39.576

477.121

6.372

5.743

13.836

310.635
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12

Gaskedler nye

20

20

Gasmotor

8,6

40

27

75,3

20

73

13,5
60

10

10

10

263

8,2

16,8

0,8

0,8

CC, Ngas

22,5

22,5

27

27

Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas

0

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC

5

5

3
0

VP - grundvand/-havvand

0

Flis K/V

0

Halm K/V
Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Varmebehov
Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år, Incl. pot. og
nettab
Heraf udvidelse inkl.
nettab

Dækning
%

141,8

Biogasmotor
Affald K/V

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

1. Udvidet varmebehov - dækning med N-gas - uden transmissionsledninger

Løsning/DAKA

Scenarie

0
42,6
eksist.

35

40

47

198,6
eksist

60

4,5
21,5

6
21

36,7
eksist

10,5
499,4
0
I alt
MWh/år

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

20.846

20.992

56.179

851.359

26.368

26.048

70.060

44.696

85.326

90.599

7.646

6.892

16.603

374.238
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12

Gaskedler nye

20

20

Gasmotor

8,6

40

27

75,3

20

73

Biogasmotor

13,5
60

10

10

CC, Ngas
Affald K/V

10

263
16,8
0,8

27

27

22,5

22,5

Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas

0

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC

5
3

5
3
0

VP - grundvand/-havvand

0

Flis K/V

0

Halm K/V
Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Varmebehov
Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år

Individuel Gas
MWh/år

Dækning
%

141,8

8,2
0,8

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

2. Udvidet varmebehov - Naturgas + transmissionsledninger

Løsning/DAKA

Scenarie

0
42,6
eksist.

35

40

47

198,6
eksist

60

4,5
21,5

6
21

36,7
eksist

10,5
502,4
0
I alt
MWh/år

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

20.846

20.992

56.179

851.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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12

Gaskedler nye

20

20

Gasmotor

8,6

40

27

75,3

20

73

Biogasmotor

13,5
60

10

10

Affald K/V

10

263
16,8

27

27

22,5

22,5
7

5

12

85

85

Biogas

0

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC

5
3

5
3
0

VP - grundvand/-havvand

0

Flis K/V

0

Halm K/V
Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Varmebehov
Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år

Individuel Gas
MWh/år

Dækning
%

0,8

Fliskedel
Halmkedel

141,8

8,2
0,8

CC, Ngas

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

3. Udvidet varmebehov + transmissionsledninger + Bio K/V (halm)

Løsning/DAKA

Scenarie

85
42,6
eksist

35

40

47

283,6
Eksist

145
8000

85
4,5
21,5

6
21

36,7
Eksist

10,5
672,4
8000
I alt
MWh/år

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

20.846

20.992

56.179

851.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Side 89 af 150

12

20

20

Gasmotor

8,6

40

27

75,3

20

73

Biogasmotor

13,5
60

10

10

10

263
16,8

0,8
22,5

22,5

Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas

0

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC

5

5

3
0

VP - grundvand/-havvand

0

Flis K/V

27

27

Halm K/V

Individuel Gas
MWh/år

Dækning
%

0,8
0

Affald K/V

Varmebehov
Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år

141,8

8,2

CC, Ngas

Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Gaskedler nye

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

4. Udvidet varmebehov + transmissionsledninger + Flis på CC

Løsning/DAKA

Scenarie

0
42,6
xx m3

35

40
xx m3

47

198,6

60
xx m3

4,5
21,5

6
21
xx m3

36,7
eksist

10,5
499,4
0
I alt
MWh/år

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

20.846

20.992

56.179

851.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Side 90 af 150

12

20

20

Gasmotor

8,6

40

27

75,3

20

73

60

10

10

13,5

141,8

10

263

8,2

16,8

Biogasmotor
27

27

Affald K/V

0

Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas

0

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC
VP - grundvand/havvand

5
3

5
3
0
0

Flis K/V

0

Halm K/V

0

Varmebehov
Varmebehov,
Fjernvarme
MWh/år
Individuel Gas
MWh/år

Dækning
%

0

CC, Ngas

Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Gaskedler nye

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

5. Udvidet varmebehov + transmissionsledninger - KV

Løsning/DAKA

Scenarie

42,6

35

40

47

175,3

60

4,5
21,5

6
21

36,7

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

0

0

0

0

0

0

10,5
479,1
0
Effektbehov MW
281
I alt
MWh/år

20.846

20.992

56.179

851.359

0

0

0

0

Side 91 af 150

12

20

20

Gasmotor

8,6

40

27

75,3

20

73

Biogasmotor

60

10

10

13,5

141,8

10

263

8,2

16,8

0,8

0

Affald K/V

0

Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas

0
5
3
10

1,5

5
4,5

4

6

2,5

22,5

22,5

22,5

Flis K/V

0

Halm K/V

0

Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Varmebehov
Varmebehov,
Fjernvarme
MWh/år
Individuel Gas
MWh/år

Dækning
%

0,8

CC, Ngas

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC
VP - grundvand/havvand

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Gaskedler nye

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

6a. Udvidet varmebehov + transmissions + Overskudsvarme + VP som KV

Løsning/DAKA

Scenarie

4,5
21,5

6
21

36,7
eksist
Effektbehov MW

10,5
499,4
0
281
I alt
MWh/år

52,6
xx

39

41,5
xx

47

177,6

62,5
xx

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

20.846

20.992

56.179

851.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Side 92 af 150

12

20

20

Gasmotor

8,6

40

27

75,3

20

73

Biogasmotor

13,5
60

10

10

263

8,2

16,8
0,8

CC, Ngas

0

Affald K/V

0

Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas
Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC

0
5
3
10

1,5

4

6

2,5

22,5

49,5

49,5

Flis K/V

0

Halm K/V

Varmebehov
Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år

Individuel Gas
MWh/år

5
4,5

VP - grundvand/-havvand

Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Dækning
%

141,8

10

0,8

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Gaskedler nye

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

6b. Udvidet varmebehov + transmissions + Overskudsvarme + VP som KV + VP som CC på flis

Løsning/DAKA

Scenarie

0
4,5
21,5

6
21

10,5
36,7
526,4
eksist
0
Effektbehov MW
281
I alt
MWh/år

52,6
xx

39

41,5
xx

47

204,6

62,5
xx

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

20.846

20.992

56.179

851.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Side 93 af 150

12

20

20

Gasmotor

8,6

40

27

75,3

20

73

Biogasmotor

13,5
60

10

10

263

8,2

16,8
0,8

CC, Ngas

0

Affald K/V

0

Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas

0

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC

120

5

3

125
3
0

VP - grundvand/-havvand

0

Flis K/V

0

Halm K/V
Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Varmebehov
Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år

Individuel Gas
MWh/år

Dækning
%

141,8

10

0,8

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Gaskedler nye

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

7a. Udvidet varmebehov + transmissions + Sol og lager som KV

Løsning/DAKA

Scenarie

0
4,5
21,5

6
21

10,5
36,7
572,9
eksist
0
Effektbehov MW
281
I alt
MWh/år

42,6
xx

35

40
xx

47

269,1

60
xx

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

20.846

20.992

56.179

851.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Side 94 af 150

12

20

20

Gasmotor

8,6

40

27

75,3

20

73

Biogasmotor

13,5
60

10

10

263

8,2

16,8
0,8

CC, Ngas

0

Affald K/V

0

Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas

0

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC

220

5

3

225
3
0

VP - grundvand/-havvand

0

Flis K/V

0

Halm K/V
Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Varmebehov
Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år

Individuel Gas
MWh/år

Dækning
%

141,8

10

0,8

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Gaskedler nye

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

7b. Udvidet varmebehov + transmissions + Sol og lager som KV og CC på flis

Løsning/DAKA

Scenarie

0
4,5
21,5

6
21

10,5
36,7
672,9
eksist
0
Effektbehov MW
281
I alt
MWh/år

42,6
xx

35

40
xx

47

369,1

60
xx

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

20.846

20.992

56.179

851.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Side 95 af 150

12

20

20

Gasmotor

2,6

Biogasmotor

40

27

75,3

20

73

60

10

10

13,5

141,8

10

263

3

0,8

3

6,8
0

Affald K/V

0

Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas

0

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC

5
3

5
3
0

VP - grundvand/-havvand

0

Flis K/V

0

Halm K/V

Varmebehov
Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år

Individuel Gas
MWh/år

Dækning
%

2,6

CC, Ngas

Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Gaskedler nye

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

8. Udvidet varmebehov + transmissions - KV + Biogas

Løsning/DAKA

Scenarie

0
4,5
21,5

6
21

10,5
31,5
444,7
eksist
0
Effektbehov MW
281
I alt
MWh/år

39,6
xx

35

40
xx

47

149,1

60
xx

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

20.846

20.992

56.179

851.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Side 96 af 150

12

20

20

Gasmotor

2,6

Biogasmotor

40

27

75,3

20

73

60

10

10

13,5

141,8

10

263

3

0,8

3

6,8
0

Affald K/V

0

Fliskedel

7

5

12

Halmkedel

0

Biogas

0
120
3
10

5

1,5

4

6

2,5

22,5

49,5

49,5

Flis K/V

0

Halm K/V

Varmebehov
Varmebehov, Fjernvarme
MWh/år

Individuel Gas
MWh/år

125
4,5

VP - grundvand/-havvand

Oliekedler
Inst. Effekt i alt
Varmelagre

Dækning
%

2,6

CC, Ngas

Solvarme
Overskudsvarme-dir.
DAKA, Hamlet, mv
VP oversk.spildevand
HVV, Air-Liq, DC

Årlig Varmeprod.
MWh/år

Installeret effekt
MW i alt

Brædstrup

Østbirk

Horsens VV
HKVV

Horsens Vest

14

Gaskedler nye

Hovedgaard

Hedensted
Hedensted Syd

Gaskedler

Gedved
Danish Crown

Produktionsanlæg

Dagnæs-Bækkelund

9. Udvidet varmebehov + transmissions - KV + Kombi VE

Løsning/DAKA

Scenarie

0
4,5
21,5

6
21

10,5
31,5
638,2
eksist
0
Effektbehov MW
281
I alt
MWh/år

49,6
xx

39

41,5
xx

47

324,6

62,5
xx

72.768

53.448

70.060

111.596

354.871

90.599

20.846

20.992

56.179

851.359

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Side 97 af 150

Bilag 5.D: Forudsætningskatalog – energyPRO

Side 98 af 150

Side 99 af 150

Side 100 af 150

Side 101 af 150

Side 102 af 150

Side 103 af 150

Side 104 af 150

Side 105 af 150

Side 106 af 150

Side 107 af 150

Side 108 af 150

Side 109 af 150

Side 110 af 150

Side 111 af 150

Side 112 af 150

Side 113 af 150

Side 114 af 150

Side 115 af 150

Side 116 af 150

Side 117 af 150

Side 118 af 150

Side 119 af 150

Side 120 af 150

Side 121 af 150

Side 122 af 150

Side 123 af 150

Samlet investering for scenarie

Konvertering af anlæg
CC på flis
Motorer på biogas
Biogasledning

Udnyttelse af overskudsvarme
Samlet investering for udnyttelse

Varmepumper
Havvandsvarmepumpe som KV
Grundvandsvarmepumpe som flis på CC

Anlæg og solvarme
Naturgas kedler
Halm Kraftvarme
Solvarme anlæg inkl. lager

Transmission
Transmissionsledninger
Gadeledninger

Individuelle konverteringer
80 % konverteringer

Samlet investering for scenarie

-

MW
MW

MW

MW
MW

1.415.000.000 kr.

kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

391.000.000 kr.
424.000.000 kr.

600.000.000 kr.

MW
MW

MW

MW
MW

MW
85 MW

308.770 MWh

2.350.000.000 kr.

kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

kr.
935.000.000 kr.
kr.

391.000.000 kr.
424.000.000 kr.

600.000.000 kr.

27 MW
MW

MW

MW
MW

MW
MW

308.770 MWh

ledninger + flis på CC

1.535.000.000 kr.

120.000.000 kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

391.000.000 kr.
424.000.000 kr.

600.000.000 kr.

4. Reference + konverteringer + transmissions-

MW
MW

MW

MW
MW

MW
MW

308.770 MWh

ledninger - KV

1.415.000.000 kr.

kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

391.000.000 kr.
424.000.000 kr.

600.000.000 kr.

5. Reference + konverteringer + transmissions-

MW
MW

23 MW

22,5 MW
MW

MW
MW

308.770 MWh

kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

1.415.000.000 kr.

-

-

kr.
kr.
kr.

391.000.000 kr.
424.000.000 kr.

600.000.000 kr.

MW
MW

23,0 MW

22,5 MW
27 MW

MW
MW

308.770 MWh

kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

1.415.000.000 kr.

-

-

kr.
kr.
kr.

391.000.000 kr.
424.000.000 kr.

600.000.000 kr.

MW
MW

MW

MW
MW

MW
MW
5 x 40000 MWh

308.770 MWh

2.115.000.000 kr.

kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
700.000.000 kr.

391.000.000 kr.
424.000.000 kr.

600.000.000 kr.

- KV + overskudsvarme + VP som KV + VP som CC på
- KV
flis+ solvarme inkl. lager som dækning til KV

MW
MW

MW

MW
MW

MW
MW
5 x 80.000 MWh

308.770 MWh

3.215.000.000 kr.

kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
1.800.000.000 kr.

391.000.000 kr.
424.000.000 kr.

600.000.000 kr.

MW
MW

MW

MW
MW

MW
MW

308.770 MWh

kr.
7.000.000 kr.
8.000.000

kr.

kr.
kr.

kr.
kr.
kr.

391.000.000 kr.
424.000.000 kr.

600.000.000 kr.

1.430.000.000 kr.

- KV + solvarme inkl. lager som dækning til KV og CC på
ledninger
flis
- KV + Biogas

MW
MW

23 MW

22,5 MW
27 MW

MW
MW
5 x 40000 MWh

308.770 MWh

kr.

kr.
kr.

2.130.000.000 kr.

kr.
7.000.000 kr.
8.000.000

-

-

kr.
kr.
700.000.000 kr.

391.000.000 kr.
424.000.000 kr.

600.000.000 kr.

ledninger - KV + Biogas

600.000.000 kr.

kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

MW
MW

308.770 MWh

ledninger + biomassefyret KV

ledninger

9. Reference + konverteringer + transmissions-

MW
MW

MW

MW
MW

kr.
kr.
kr.

kr.
kr.

600.000.000 kr.

3. Reference + konverteringer + transmissions-

2. Reference + konverteringer + transmissions-

ledninger - KV + overskudsvarme + VP som KV

kr.

kr.
kr.

kr.

kr.
kr.

MW
MW

308.770 MWh

1. Reference + konverteringer

6a. Reference + konverteringer + transmissions- 6b. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
7a. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
7b. Reference + konverteringer + transmissionsledninger
8. Reference + konverteringer + transmissions-

MW
MW

MW

Udnyttelse af overskudsvarme
Samlet investering for udnyttelse

Konvertering af anlæg
CC på flis
Motorer på biogas
Biogasledning

MW
MW

Varmepumper
Havvandsvarmepumpe som KV
Grundvandsvarmepumpe som flis på CC

kr.
kr.
kr.

MW
MW

Anlæg og solvarme
Naturgas kedler
Halm Kraftvarme
Solvarme anlæg inkl. lager

kr.

kr.
kr.

MWh

Transmission
Transmissionsledninger
Gadeledninger

Individuelle konverteringer
80 % konverteringer

0. Reference

Bilag 5.E: Investeringer – Oversigt

Side 124 af 150

Bilag 5.F: Økonomi – Oversigt

Side 125 af 150

Bilag 6.A: Eksempel på handlingsplan for samarbejde mellem værker
Handlingsplan

Aktører/dokumentation

1.

Definere formålet med samarbejdet

Aktører:
Bestyrelserne/driftsledere

Eksempelvis:


Ønske om at matche nye eksterne udfordringer

Evt. ekstern konsulent



Øget effektivitet
Styrkelse af det faglige miljø

som kan hjælpe med at




Bedre udnyttelse af menneskelige, – og tekniske ressourcer



Større mulighed for teknologisk udvikling



Omkostningsbesparelser



Energispareaktiviteter



Synergieffekt ved fælles indkøb, administration, vagtord-

udarbejde nye strategier
og planlægning af processen.

ninger mv.

2.

Strategi og vision

Strategiplan

Afstem forventningerne til det kommende samarbejde, således

Aktører:

at de kommende handlingsplaner udspringer af en enslydende
strategi/vision. Udarbejd en kommunikationsstrategi for infor-

Bestyrelserne i fællesskab

mation af ansatte, forbrugerne og andre eksterne parter.

3.

Samarbejdsområder

Aktører:
Bestyrelser, driftsledere,
rådgivende ingeniør, revisor

Side 126 af 150

Fastlæggelse af de områder, hvor samarbejde giver teknisk, faglig og økonomisk mening, samt afdække hvor der er behov for
specialisering og faglig spidskompetence.

4.

Juridiske forhold

Aktører:
Eksterne rådgivere så

Undersøge og fastlægge de juridiske konsekvenser af den ønskede samarbejdsform i henhold til:

5.



Varmeforsyningsloven



Moms- og skattelovgivningen



Personaleforhold



Vedtægter mv

Beskrivelse af de enkelte varmeværker, der indgår i samarbejdet

som: revisorer, jurister,
Energitilsynet mv.

Aktører:
Driftsleder, ansatte



Produktionsanlæg



Distributionsnet



Investeringsplaner



Særlige aftaler til specielle kundegrupper



IT-systemer (ledningsregistrering, SRO-systemer, bogholderisystem mv.)

6.



Eksterne forpligtelser



Forsikringsforhold



Miljøkrav



Ect.

Samarbejdsplan

Samarbejdsplan

Handlingsplanen udarbejdes i fællesskab af de involverede

Aktører:

fjernvarmeselskabers bestyrelser/ledelse. Planen indeholder en
nærmere gennemgang af samarbejdets karakter og betingelser.

7.

Organisationsstruktur efter samarbejdets ikrafttræden

Bestyrelse/driftsledere

Organisationsplan
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Få skitseret hvilke arbejdsfunktioner der er behov for i den nye
organisation. Fastlæggelse af kompetence og uddannelsesbehov
for de ansatte efter strukturændringen.
Huske at inddrage medarbejderne i en beskrivelse af nuværende
og fremtidige jobindhold, således at arbejds- og ansvarsområder er tydelige efter den nye struktur.

8.

Tidsplan

Tidsplan

Fastlæggelse af en tidsplan for implementering af samarbejdsaftalen.

9..

Rapportering

Udarbejde retningslinjer for aflæggelse af regnskabsdata og statusoversigt for samarbejdet til bestyrelserne i de enkelte værker.

10. Opfølgning



Få fastlagt hvorledes og hvor ofte der følges op samarbejdsaftalen.



Beredskabsplan for risikobetonede områder

Birgitte Faaborg, Dansk Fjernvarme
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Bilag 6.B: Notat vedr. koncept for samarbejde og fusion

Pernille Aagaard Truelsen
Advokat, Ph.D
Åboulevarden 49, 4. sal
DK-8000 Aarhus C

Notat

Telefon:+45 86 18 00 60
Telefax:+45 88 32 63 26
J.nr. 08-11699 - 22
paa@energiogmiljo.dk
www.energiogmiljo.dk
CVR: 31 13 54 27
14. april 2014
Vedr. Koncept for samarbejde og fusion mellem fjernvarmeselskaber

1.

Baggrund og afgrænsning

I tilknytning til FlexCities projektet har Dansk Fjernvarme bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø
om, at skitsere modeller for samarbejder og fusioner mellem varmeværker. Med varmeværker menes, i det følgende, såvel fjernvarmeselskaber, kommunale varmeforsyningsselskaber
og kommunale varmeforsyninger, som del af den kommunale forvaltning og kommercielle
selskaber, som producerer og distribuerer varme til boligers opvarmning.
Nedenfor er forskellige modeller for samarbejde og fusion mellem varmeværker beskrevet.
Endvidere har Dansk Fjernvarme bedt Advokatfirmaet Energi & Miljø om, at udarbejde en
procesplan for fusioner og samarbejder. Procesplanen er vedlagt dette notat.
I forhold til fusioner og samarbejder mellem varmeværker er der en række retlige rammebetingelser som skal iagttages. Det gælder blandt andet følgende:






Ejerforholdene blandt varmeværkerne
Selskabsformerne blandt varmeværkerne
Prisreguleringen i varmeforsyningsloven
Udbudsreglerne

De retlige rammebetingelser for fusioner og samarbejder, som nævnt ovenfor, beskrives indledningsvist nedenfor. De retlige rammebetingelser vedrørende medarbejderforhold beskrives ikke. Eventuelle skattemæssige forhold beskrives heller ikke. Vedrørende skat skal det
dog her kort bemærkes, at det er en afgørende forudsætning for samarbejdet mellem varmeSide 129 af 150

værker, at selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4 eller Skats praksis i tilknytning hertil, ændres således at biaktiviteter ikke udløser skattepligt af varmeværkets samlede indkomst. Så
længe Skats nuværende praksis består, vil et samarbejde mellem varmeværker have den
konsekvens at varmeværket bliver skattepligtigt. Hvis varmeværket allerede er skattepligtig
har det selvfølgelig ikke nogen betydning, at nye skattepligtige aktiviteter påbegyndes. Det
har derimod betydning for de varmeværker, som i dag er skattefritaget. Vedrørende skat i
forhold til fusion mellem to værker, hvor det ene værk er et mindre kraftvarmeværk, som er
skattepligtig efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2e, og det andet værk er et større varmeværk, som er fritaget for beskatning efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 4, skal det
bemærkes, at de nuværende skatteregler medfører uhensigtsmæssige risici og konsekvenser. I forhold til ovennævnte type fusion, er det derfor også en afgørende forudsætning for at
denne type fusion kan gennemføres, at Skats praksis ændres.

2.

FlexCities målsætning, samarbejder og fusioner

Det er oplyst, at FlexCities målsætning er følgende:
”Målet er, at der indenfor Horsens Kommunes og Hedensted Kommunes geografiske område kan etableres en fossilfri varmeforsyning, inden for 10 år, samtidig med at varmesystemet anvendes som lager for el og derved gør plads til
øget produktion af el fra vedvarende energikilder og at der skabes lokale arbejdspladser ved at være ”first mover” til at etablere løsninger fremover.
Fjernvarmeværkerne i Horsens, Dagnæs-Bækkelund, Hedensted og Brædstrup
anvender alle i dag i stort omfang naturgas som brændsel. Beregninger fra de
to kommuners varmeplanlægning viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at udvide fjernvarmeforsyningen til områder som i dag er individuelt forsynet.”
I forhold til opnåelse af denne målsætning, vil etablering af transmissionssystemer bidrage til
at varmesystemet kan anvendes til lager. Et transmissionssystem kan etableres enten via et
samarbejde mellem varmeværker, hvor der i fællesskab laves et transmissionsselskab eller
ved en fusion af varmeværker, hvor det fusionerede selskab etablerer transmissionsledningen, som binder det fusionerede område sammen.
Samarbejde mellem varmeværker om projektering og drift kan endvidere bidrage til vidensog erfaringsudveksling om tilvejebringelse af ny fossilfri varmeproduktion. Ligeledes kan
samarbejde mellem varmeværker om fælles varmeproduktionsanlæg bidrage til en fælles
fossilfri varmeproduktion.
Et samarbejde kan endelig bidrage til at områder, som i dag er individuelt forsynet, bliver forsynet med fjernvarme. F.eks. kan der samarbejdes mellem varmeværker om projektering og
udvikling af nye fjernvarmeområder, herunder også samarbejde om at forsyne de nye områder med varme, hvis der er overskudsvarme hos flere eksisterende varmeværker.
I det følgende er der en særlig beskrivelse af de retlige rammebetingelser, som parterne skal
være særligt opmærksom på ved samarbejde og fusion.
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3.

Retlige rammebetingelser

3.1

Betydningen af ejerforhold

I forhold til fusion har ejerforholdet af varmeværket en væsentlig betydning. Varmeværkerne i
Danmark er groft sagt ejet af enten forbrugerne, kommunerne eller kommercielle aktører.
De forbrugerejede varmeværker er underlagt varmeforsyningsloven og rammerne i selskabets vedtægter vedrørende, hvilke aktiviteter selskaberne kan deltage i. De forbrugerejede
fjernvarmeværker drives, som udgangspunkt, efter en målsætning om laveste priser til forbrugerne, idet der er sammenfald mellem ejerkreds og forbrugerkreds.
Kommercielt ejede varmeværker er underlagt varmeforsyningsloven og selvfølgelig vedtægterne for selskabet. Kommercielt ejede varmeværker drives, som udgangspunkt, efter en
målsætning om størst muligt udbytte til ejerne, og dermed uden særlig hensyntagen til forbrugerpriserne.
Kommunalt ejede varmeværker er underlagt er særskilt regulering, som ligger ud over reguleringen i de almindelige bestemmelser i varmeforsyningsloven. Reglerne gælder uanset om
det kommunalt ejet varmeværk er helt kommunalt ejet eller kun delvist kommunalt ejet. Således er der med varmeforsyningslovens § 23 l og § 23 m fastlagt, at forskellige dispositioner i
helt eller delvist kommunalt ejede varmeværker kan udløse modregning i kommunens bloktilskud. Endvidere er krav om, at helt eller delvist kommunalt ejede varmeværker skal have
Energistyrelsens tilladelse, hvis nye aktiviteter skal påbegyndes. Kommunalt ejede varmeværker drives af nogle kommuner med en målsætning om udbytte til den kommunale ejer i
form af indregning af forrentning af den fri egenkapital i varmepriserne. Andre kommunalt
ejede varmeværker har undladt at indregne en forrentning af den fri egenkapital i varmeprisen. Eller med andre ord, tager nogle af de kommunalt ejede varmeværker særlige hensyn til
forbrugerne, svarende til de forbrugerejede værker, mens andre ikke gør, svarende til de
kommercielt ejede fjernvarmeværker.
Hvis de overvejelser, som er i gang om anden økonomisk regulering af fjernvarmesektoren,
resulterer i, at sektoren i lighed med elsektoren bliver underlagt indtægtsrammer, der giver
ejeren en mulighed for, at opnå et overskud bestående af mere end blot forrentning af fri
egenkapital, vil kommunerne muligvis enten fremover drive varmeværkerne med henblik på
størst muligt udbytte, alternativt kapitalisering af udbyttemuligheden via frasalg. Til sammenligning kan henvises til følgende konklusion i Deloittes rapport om vandsektoren:
”Afskaffelse af hvile-i-sig-selv-princippet vil – uanset om det kobles med prislofter eller anden form for indtægtsramme – betyde, at det bliver muligt at optjene
og hjemtage ekstraordinære effektivise-ringsgevinster til ejerne, og dermed vil
der opstå interesse fra private kommercielle aktører i at finansiere, eje og drive
udvalgte danske vandselskaber. Hvis man ønsker at forhindre dette, kan man
som i Holland gøre det ved at forbyde ejerskab fra private kommercielle aktører.
Deloitte fin-der dog ikke grundlag for at konkludere, at det vil være en fordel at
forhindre private kommercielle aktører i at investere i danske vandselskaber.
Tværtimod må involvering af private kommercielle aktører forventes at medvirke
til at sætte skub i en øget konsolidering af vandsektoren, der rummer store økonomiske potentialer, samt i en højere grad af udlicitering af driftsopgaver.”
Som følge af de forskelle, der er mellem hvilke målsætninger varmeværkerne drives efter og
den særlige regulering, som de kommunalt ejede varmeværker er underlagt, kan en ren fusion mellem f.eks. kommunalt ejede og forbrugerejede værker, eller mellem kommercielt
ejede og forbrugerejede værker være vanskeligt. En fusion må i et sådant tilfælde typisk bestå i, at det ene værk overtager det andet værk.
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Forskelle i ejerforholdene kan også have betydning for samarbejder mellem varmeværker,
dog mindre betydning end ved fusioner. Samarbejde er generelt lettere at etablere ud fra
nogle mål om levering af bedre eller billigere løsninger til deltagerne i samarbejdet. Om slutforbrugerne skal have helt eller delvist del i gevinster der opnås ved samarbejdet vil typisk
afhænge af de bagvedliggende ejerforhold og de målsætninger som gælder for disse.
Endelig skal det vedrørende ejerforhold i forbindelse med fusion understreges, at varmeforsyningslovens § 23 f indeholder en særlig regel om forbrugernes forkøbsret ved overdragelse af varmedistributions- og transmissionsanlæg. Ifølge § 23 f skal overdragelse af varmedistributions- og transmissionsanlæg til andre end kommuner, kommunalt ejede selskaber
eller forbrugerejede selskaber, ske under iagttagelse af forbrugernes forkøbsret. Indgåelse af
aftaler uden iagttagelse af forbrugernes forkøbsret er ugyldige. Det skal understreges, at forbrugernes forkøbsret også gælder, hvor f.eks. varmedistributionsnettet kun er en del af det
overdragne varmeværk. Hvis parterne ikke kan blive enige om vilkårene for overdragelsen
kan disse fastsættes af forbrugerne.

3.2

Betydningen af selskabsform

De fleste forbrugerejede varmeværker er selskabsretligt organiseret som et andelsselskab.
Et andelsselskab har ikke, som aktieselskaber, en særlig selskabsretlig lovgivning. Andelsselskaber er derimod underlagt nogle uskrevne andelsretlige principper, som dog langt hen
af vejen minder om de samme regler der findes i selskabsloven.
På et væsentligt punkt adskiller andelsselskaber sig dog fra aktieselskaber. Det er ikke muligt at foretage en egentlig fusion af to andelsselskaber. Fusion af andelsselskaber foregår
derfor ved, at alle aktiverne fra det ene andelsselskab overdrages til det andet andelsselskab. Det andelsselskab, der overdrager sine aktiver til det fortsættende andelsselskab, likvideres herefter.
Når forbrugerejede andelsselskaber samarbejder, kan samarbejdet foregå ved en samarbejdsaftale, hvor parterne aftaler i fællesskab at løse en opgave. Samarbejdet kan også
etableres i selskabsform, således at der etableres et selvstændigt styringsorgan i form af en
bestyrelse, som har ansvar for tilrettelæggelse af samarbejdet og styring og ledelse. Samarbejdsselskabet kan organiseres såvel som andelsselskab, interessentskab eller aktie- og anpartsselskab. Hvilken selskabsform der skal vælges beror på en række konkrete forhold, herunder følgende:




Ansvarsbegrænsning – hvis deltagernes hæftelse for samarbejdsselskabet skal være
begrænset skal selskabsformen aktieselskab eller andelsselskab vælges, modsat interessentskab, hvor deltagerne hæfter fuldt ud for interessentskabets aktivitet
Senere fusion – hvis samarbejdsselskabet senere skal fusioneres med et andet selskab giver selskabsloven aktieselskaber mulighed for relativt simpelt, at gennemføre
fusioner, modsat andelsselskaber og interessentskaber
Udvidelse af deltagerkredsen – hvis deltagerkredsen i samarbejdsselskabet senere
forventes at blive udvidet giver selskabsloven aktieselskaber mulighed for relativt simpelt at gennemføre udvidelse af aktionærkredsen.

Kommunalt ejede varmeværker er enten organiseret som en del af den kommunale forvaltning eller i et selvstændigt aktieselskab. I de senere år, blandt andet i sammenhæng med
vandsektorreformen, har kommuner i vidt omfang valgt, at udskille fjernvarmeværker fra den
kommunale forvaltning og ud i selvstændige aktieselskaber.
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Aktieselskaber er underlagt selskabsloven. Aktieselskaber har som udgangspunkt et erhvervsøkonomisk sigte, og selskabets vedtægter og kapitaldispositioner skal registreres hos
Selskabsstyrelsen. Aktieselskaber skal ledes af en bestyrelse på mindst tre medlemmer.
Med den nye selskabslov er ledelse via et tilsynsråd dog også blevet muligt. Fordelingen af
aktier mellem deltagerne er typisk fast og ikke afhængig af f.eks. ejernes omsætning med
selskabet. Aktiefordelingen foretages med udgangspunkt i de respektive ejeres indskud i selskabet. Anden fordeling kan dog aftales, men det vil kunne have skattemæssige konsekvenser. Aktieselskabets vedtægter suppleres ofte af en ejeraftale som fastlægger rammerne for
samarbejdet mellem aktionærerne. F.eks. en aftale om fordeling af bestyrelsesposter mellem
ejerne, forkøbsrettigheder til aktier samt særlige forhold der kræver enighed i ejerkredsen eller i det mindste kvalificeret flertal blandt ejerne.

3.3

Betydningen af prisreguleringen i varmeforsyningsloven

Prisreguleringen i varmeforsyningsloven har også betydning i forhold til såvel fusioner og
samarbejder.
I forhold til fusioner har prisregulering i varmeforsyningsloven den betydning, at en fusion
som udgangspunkt ikke må medføre stigende priser for nogle af det fusionerede selskabs
forbrugere, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 7. En fusion kan dermed betyde, at det fusionerede selskab i hvert fald i en periode har pligt til, at foretage prisdifferentiering imellem forbrugerne fra de oprindelige forsyningsområder.
Dog har Energitilsynet den 15. december 2008 udtalt følgende om prisdifferentiering om varmeforsyningslovens § 20, stk. 7 og prisdifferentiering:
at hvile-i-sig-selv-princippets omfang i forhold til harmonisering eller differentiering af priser i forbindelse med fusion eller opkøb af forsyningsvirksomheder
ikke klart fastlægges af ordlyden i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. Sekretariatet finder imidlertid ved at sammenholde definitionen af kollektive varmeforsyningsanlæg i lovens § 2 med ordlyden i lovens § 20, stk. 1, grundlag for at fastlægge omfanget af varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv-princip således, at det
er den samlede virksomhed, der skal hvile-i-sig-selv, uanset om virksomheden
består af et eller flere tekniske anlæg.
at det i medfør af varmeforsyningslovens § 20, stk. 7, påhviler Energitilsynet
i forbindelse med en fusion eller et opkøb at påse, at vederlaget for virksomheden ikke påfører forbrugerne højere priser. Dette kan indebære en pligt til at
prisdifferentiere for at undgå en sådan påføring. Derudover skal Energitilsynet
ved sager om fusion eller opkøb inddrage hensynet til at fremme en hensigtsmæssig strukturtilpasning samtidig med hensynet til beskyttelse af varmeforbrugerne.
at udgangspunktet i varmeforsyningsloven er, at varmeprisen for kundegrupper inden for samme forsyningsvirksomhed fastsættes på lige vilkår. Det er
derfor også sekretariatets vurdering, at varmeforsyningsloven ikke fastlægger
en generel pligt for virksomhederne til at differentiere priserne.
at heller ikke det såkaldte samtidighedsprincip sammenholdt med lovens
definition af "kollektive varmeforsyningsanlæg" jf. lovens § 2 giver grundlag for
at antage, at forsyningsvirksomheder har en pligt til at differentiere mellem kundegrupper inden for samme forsyning.
at varmeforsyningsselskaber kan prisdifferentiere blandt deres samlede
kundegrundlag dels geografisk dels mellem samme kundekategorier, så længe
de samlede indtægter kan beregnes i overensstemmelse med varmeforsyningslovens prisbestemmelse og forudsat, at differentieringen sker efter rimelige økonomiske principper.
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Energitilsynet tager udgangspunkt i, at der indenfor samme varmeværk som udgangspunkt
skal være samme priser, også selvom varmeforsyningen sker fra flere anlæg. Et varmeværk
kan dog foretage prisdifferentiering blandt deres samlede kundegrundlag, dels geografisk,
dels mellem kundekategorier, så længe værket samlet hviler i sig selv. Kun hvis et fjernvarmeværk betaler vederlag i forbindelse med fusion eller opkøb, er der pligt til at foretage prisdifferentiering efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 7. Sidstnævnte udtalelse er til dels i
modstrid med tilsynets hidtidige praksis, hvor der var pligt til prisdifferentiere ved fusioner og
opkøb uanset om der blev betalt vederlag i forbindelse hermed.
I forhold til samarbejder, hvor et varmeværk leverer drift og administrative ydelser til at andet
varmeværk gælder varmeforsyningslovens prisregulering som udgangspunkt ikke for varmeværkets køb af ydelser fra et andet varmeværk. Det vil sige der gælder et markedsprisprincip. Hvis der betales mere end markedsprisen kan Energitilsynet dog gribe ind og nedsætte
prisen, med henvisning til, at der ikke er tale om nødvendige omkostninger. Se til sammenligning Energitilsynets afgørelse af 19. december 2013 vedrørende E.ON Varme A/S’ indregning af de omkostninger, som selskabet betalte for et koncernforbundet selskabs administration. Energitilsynet nedsatte ud fra et skøn administrationsomkostningerne i de koncerninterne samarbejdsaftaler med 50 % for 2009-2010 blandt andet med henvisning til, at der ikke
forelå dokumentation for, at de pågældende faktisk var leveret.
Et varmeværk, som sælger ydelserne til andre varmeværker, skal indregne indtægten ved
salg som en tilknyttet aktivitet i varmeprisregnskabet, det vil sige have regnskabsmæssig adskillelse mellem aktiviteter omfattet af varmeforsyningsloven og de tilknyttede aktiviteter. Der
kan dog hos Energitilsynet søges om godkendelse af, at en regnskabsmæssig adskillelse
undlades, således at indtægten ved salg af ydelser indregnes i varmeværkets regnskab efter
hvile i sig selv princippet og dermed kommer forbrugerne til gode. Energitilsynet kan efter
gældende praksis også stille krav om, at der foretages en selskabsmæssig adskillelse i f
I forhold til samarbejder, hvor varmeværkerne i fællesskab etablerer et fælles selskab, som
varetager drift og administrative opgaver for varmeværkerne, har varmeforsyningsloven ikke
direkte indflydelse på prissætningen af de ydelser der leveres. Dog må prissætningen ikke
indeholde unødvendige udgifter. Parterne kan også være enige om, at de administrative
ydelser afregnes efter et kostprisprincip, så længe prisen herved ikke overstiger markedsprisen.

3.4

Betydning af udbudsreglerne

Varmeværker er uanset om de er kommunalt ejet, forbrugerejet eller privatejet underlagt regler om udbud i forsyningsvirksomhedsdirektivet.
Udbudsreglerne indebærer, at varmeværkers indkøb af varer og tjenesteydelser, der overstiger 3.083.431 kr., er udbudspligtig, mens indkøb af bygge- og anlægsarbejder med en værdi,
der overstiger 38.624.809 kr. er udbudspligtig.
Ved opgørelsen af værdien af indkøbet er det som udgangspunkt kontraktperioden, som er
afgørende for værdien af kontrakten. Ikke indkøbet det enkelte år.
Ved opgørelse af om der er tale om indkøb af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejde er det afgørende, hvilket indkøb der udgør hovedparten af det indkøbte.
Selvudførte ydelser er ikke udbudspligtige efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Tilsvarende
er indkøb inden for koncernforbundne selskaber undtaget fra udbudspligt, når visse betingelser i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23 er opfyldt.
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Hvis et varmeværk vælger at indgå i et samarbejde, hvor en selvstændig juridisk enhed leverer ydelser til varmeværker i form af drift, administration og service, skal varmeværket være
opmærksom på, at enten er samhandlen mellem varmeværket og selskabet under tærskelværdien i udbudsdirektivet, eller også skal samhandlen undtages fra udbudspligt i overensstemmelse med koncernreglen i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 23.
Hvis et varmeværk vælger at indgå i et samarbejde, hvor en selvstændig juridisk enhed leverer varme eller forestår varmetransmission i forhold til varmeværket, følger det af den særskilte undtagelse i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 26, at samhandlen er undtaget fra
udbudspligt. Artikel 26 undtager uanset værdien kontrakter om levering af energi eller
brændsel til energiproduktion er undtaget fra udbudspligt.

4.

Samarbejdsmodel nr. 1 – Aftale modellen

Hvis et varmeværk ønsker at levere ydelser i form af drift eller administration til et andet varmeværk kan det ske ved en aftale. Aftalen skal beskrive, hvilke ydelser, som leveres af det
ene varmeværk til det andet varmeværk. Konkret kan varmeværket f.eks. bistå med projektering af nye varmeforsyningsområder eller med styring, regulering og overvågning af nye varmeproduktionsanlæg.

Varmeværk 1

Varmeværk 2

I forhold til varmeværkets prissætning af ydelser, som leveres til det andet varmeværk, vil
disse kunne baseres på markedsprisen, medmindre der er tale om, at varmeværket leverer
varme. Ved varmelevering mellem varmeværker gælder prisreglerne i varmeforsyningslovens kapitel 4. Det skal dog understreges, at Energitilsynet vil kunne gribe ind, hvis prissætningen medfører så høje priser, at disse må anses som unødvendige.
Indtægterne hos det varmeværk, som er udførende, er indtægter tilknyttet aktivitet. Energitilsynet skal derfor meddele tilladelse til, at aktiviteten kan udføres uden regnskabsmæssig adskillelse.
Et samarbejde mellem to varmeværker, hvor det ene er bestiller og det andet udfører, er ikke
særligt forpligtende for nogle af varmeværkerne. Endvidere følger det af de udbudsretlige
regler, at det er begrænset hvor mange ydelser et varmeværk kan levere til et andet varmeværk. Hvis værdien af de ydelser, som det ene varmeværk leverer til det andet varmeværk,
overstiger tærskelværdien i forsyningsvirksomhedsdirektivet på ca. 3 mio. kr. er der udbudspligt.
Såfremt FlexCities målsætning om et fossilfrit varmesystem, der kan fungere som lager, skal
opnås, vil det næppe kunne nås via aftalemodellen alene. Aftalemodellen kan dog konkret
afhjælpe problemer med f.eks. kapacitetsproblemer, anvendelse af ny teknologi m.v.
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Samarbejdsmodel nr. 2 – A la carte modellen

5.

Hvis to eller flere forbrugerejede og eventuelt kommunalt ejede varmeværker ønsker et samarbejde om løsning om administrative og driftsrelaterede opgaver uden at parterne dog har
lagt sig fast på et antal opgaver, der skal løses, og uden at samarbejdet og løsningen kræver
væsentlige investeringer i ny infrastruktur eller produktionsanlæg, kan følgende samarbejdsmodel nr. 2 benyttes:

Varmeværk 1

Varmeværk 2

Varmeværk 3

Serviceselskab

Serviceselskabet skal levere de administrative og driftsmæssige opgaver, som de enkelte
varmeværker efterspørger. F.eks. kunne de dreje sig om følgende:







Projektering af nye forsyningsområder
Projektering af nye fossilfri varmeproduktionsanlæg
Indkøb
Vagt
Forbrugsafregning
Løn- og personaleadministration

Det skal understeges, at hvis serviceselskabet skal forestå indkøb på vegne varmeværkerne,
skal kriterierne for ”Indkøbsfællesskab” i udbudsdirektivet være opfyldt. Herved vil varmeværkernes udbudsforpligtigelse efter forsyningsvirksomhedsdirektivet blive afløftet ved serviceselskabets indkøb, forudsat at serviceselskabet ved indkøb til varmeværkerne iagttager udbudsreglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet. Derimod vil varmeværkerne, som udgangspunkt, uden udbudsretlige begrænsninger kunne overlade serviceselskabet at varetage opgaver. Det vil sige, at selvom varmeværkets omsætning med serviceselskabet overstiger
tærskelværdien i forsyningsvirksomhedsdirektivet er der ikke udbudspligt, blot serviceselskabet stedse iagttager betingelser i koncernreglen i forsyningsvirksomheds-direktivets artikel
23.
Serviceselskabet kan organiseres såvel som andelsselskab som aktieselskab. Selskabsformen er ikke i sig selv afgørende. Afgørende er derimod hvilke ydelser serviceselskabet skal
levere og til hvem. Hvis der skal være stor fleksibilitet i hvor mange ydelser det enkelte varmeværk vil købe fra serviceselskabet bør den valgte selskabsretlige model afspejle dette.
Hvis serviceselskabet etableres som et aktieselskab, er det muligt at opdele aktierne i f.eks.
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to aktieklasser henholdsvis A og B aktier. A aktionæren er de varmeværker, som køber alle
deres ydelser hos serviceselskabet og måske også har været med til at stifte selskabet ved
overdragelse af medarbejdere og aktiver til selskabet. A aktionæren har bestyrelsespost og
særlige stemmerettigheder på generalforsamlingen. B aktionæren er den aktionær, som
f.eks. kun køber en eller to ydelser fra samarbejdsselskabet. Det kan være f.eks. vagtordning. B aktionæren har f.eks. alene købt en beskeden aktie for 10.000 kr., har indskudt medarbejdere eller aktiver i selskabet og deltager ikke i selskabets bestyrelse og har ingen særlig
indflydelse på generalforsamlingen. Det er ikke muligt at opdele andelshaverne i et andelsselskab i forskellige klasser. Derimod kan f.eks. stemmeretten på en generalforsamling i et
andelsselskab opdeles f.eks. ud fra omsætningen med selskabet.
Serviceselskabets ydelser kan leveres til varmeværkerne efter såvel et kostpris princip som
et markedsprisprincip. Hvis ydelserne leveres til markedspris vil det være muligt for samarbejdsselskabet at optjene et overskud. I forbindelse med stiftelsen af selskabet bør varmeværkerne blive enige om, hvorledes serviceselskabets ydelser skal prissættes.

6.

Samarbejdsmodel nr. 3 – Modellen for kollektive varmeforsyningsanlæg

Hvis to eller flere varmeværker ønsker at samarbejde om etablering og ejerskab af kollektivt
varmeforsyningsanlæg, f.eks. en transmissionsledning, et varmeværk eller et nyt varmedistributionsområde kan det gennemføres ved at etablere et fælles selskab som ejer og driver anlægget, f.eks. som følgende:

Varmeværk 1

Varmeværk 2

Varmeværk 3

Holding/service

Transmission

Produktion

Holdingselskabet vil kunne fungere som det selskab, hvori medarbejderne er ansat og varetager drift af både transmissionsanlæg, produktionsanlæg samt varetager de administrative
og serviceopgaver som varmeværker har i forbindelse med distribution af varme i de enkelte
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områder. Afhængig af hvordan skattereglerne er udformet vil et holdingselskab muligvis senere have en skattemæssig fordel, f.eks. hvis hele eller dele af aktiverne i selskaberne bliver
skattepligtige. Et holdingselskab giver nemlig mulighed for sambeskatning mellem selskaberne inden for koncernen.
Hvis der fortsat skal være mulighed for at nogle varmeværker, efter en a la carte model, skal
kunne købe administrative og driftsmæssige ydelser fra serviceselskabet, men ikke vil deltage i de selskaber, som varetager varmeproduktion og varmetransmission, bør serviceselskabet etableres som et selvstændigt selskab ved følgende model:

Varmeværk 1

Varmeværk 2

Varmeværk 3

Holding

Varmeværk

Transmission

Produktion

Service
Varmeværk

Holdingselskabet og de øvrige selskaber kan organiseres som både andelsselskaber og aktieselskaber eller eventuelt en kombination heraf. Som beskrevet ovenfor er det afgørende
hvilke ydelser serviceselskabet skal levere og til hvem, og hvorledes skattereglerne er i forhold til produktion og transmissions af varme m.v. Som også beskrevet ovenfor giver aktieselskaber mulighed for via aktieklasser m.v. at lave en a la carte model på køb af ydelser se
ovenfor under samarbejdsmodel nr. 2 a la carte modellen.
I forhold til ledelse af selskaberne er det muligt, at vælge en ”enhedsbestyrelse” således at
der er samme bestyrelse i både holdingselskab, transmissionsselskab, produktionsselskab
og serviceselskab.
I forhold til prissætning af de ydelser, som leveres af transmissions- og produktionsselskabet
til varmeværkerne vil disse være underlagt prisreguleringen i varmeforsyningsloven. I forhold
til prissætningen af ydelser fra serviceselskabet kan såvel princippet om markedsprincipper
og kostprisprincipper anvendes.
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Fusionsmodel nr. 1 – Forbrugerejet varmeværker med takstharmonisering

7.

Hvis to eller flere varmeværker organiseret som andelsselskaber ønsker at fusionere, kan en
fusion gennemføres i henhold til vedlagte procesplan.
Fusionen vil kunne starte med en drøftelse mellem fusionsparterne om følgende emner:









Takster og takststruktur
Leveringsvilkår
Vedtægter, herunder stemmeret og bestyrelsens sammensætning
Det fusionerede selskabs aktiviteter
Mulige synergigevinster
Medarbejdere
Hvilket selskab, der er det fortsættende selskab
Tidspunkt for fusion og tidsplan

Hvis parterne kan blive enige om ovenstående forhold, kan der udformes en fusionsaftale,
hvori der indgås aftale mellem parterne om fusion og med stillingtagen til blandt andet ovennævnte emner, se i øvrigt vedlagte procesplan.
Bliver parterne ikke umiddelbart enige om ovenstående forhold, kan fusionen alternativt indledes med en hensigtserklæring, hvori parterne erklærer, at de har til hensigt at fusionere
samt de forhold, som parterne er enige om, kan angives i hensigtserklæringen, mens der må
forhandles videre om de øvrige forhold.
En fusion resulterer typisk i ét selskab efter fusionen, se nedenstående figur:

Varmeværk 1
A.m.b.a.

Fusioneret
Varmeværk
A.m.b.a.
Varmeværk 2
A.m.b.a.
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8.

Fusionsmodel nr. 2 – Forbrugerejet varmeværker uden takstdifferentiering

Hvis varmeværkerne i forbindelse med fusionsforhandlingerne ikke kan blive enige om f.eks.
fremtidig takstharmonisering m.v. kan fusionen også gennemføres på en sådan måde, at der
efter fusionen består to selvstændige varmeværker, som leverer til hvert sit forsyningsområde med hver sine takster, men dog således at værkerne har fælles ejerkreds. Se nedenstående figur:

Varmeværk 1

Varmeværk 2

A.m.b.a.

A.m.b.a.

A.m.b.a.

(Holding/service)

Varmeværk 1 A/S

Varmeværk 2 A/S

Drift, service og administration af de to varmeværker varetages af andelsselskabet, hvori
også alle medarbejderne ansat. Herved opnås stordriftsfordelene fra fusionen uden at takstmæssig harmonisering er nødvendig i forbindelse med fusionen.
Det skal understreges, at varmeværkerne vil skulle organiseres som aktieselskaber i ovennævnte model, fordi der kun er en ”ejer” i form af andelsselskabet. Et andelsselskab kan ikke
etableres med kun en andelshaver.
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Uanset der er flere selskaber kan der godt laves en ”enhedsbestyrelse”, således at der er
samme bestyrelse i andelsselskab, varmeværk 1 og varmeværk 2. Der er ikke krav om enhedsbestyrelse, men det vil ofte være nemmere, i forhold til at koordinere og undgå mistillid
mellem selskaberne.

9.

Fusionsmodel nr. 3 – Forbrugerejet og kommunalt varmeværk

Hvis der skal laves en fusion mellem et forbrugerejet varmeværk og kommunalt ejet varmeværk kræver det, at det kommunale varmeværk forinden er udstedt i et særskilt aktieselskab.
Herefter vil der kunne laves følgende fusion:

Kommune

Varmeværk 2 A.m.b.a.

Varmeværk 1 A/S

A.m.b.a.
Kommune

Varmeværk A/S
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Drift, service og administration af Varmeværk A/S varetages af personalet, som er ansat i
Varmeværk A/S. Det vil sige, at der ikke vil være ansat personale i andelsselskabet.
Der vil ikke kunne etableres en enhedsbestyrelse mellem Varmeværk A/S og andelsselskabet, idet kommunen også vil skulle udpege et antal bestyrelsesmedlemmer til varmeværkets
bestyrelse.

Aarhus den 14. april 2014

Pernille Aagaard Truelsen
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Bilag 6.C: Procesplan for fusion af andelsselskaber

Opgave

AFKLARING

Bemærkning

Frist

Ansvarlig

Tilvejebringelse af afklaring i bestyrelserne i de selskaber der ønsker at fusionere, med henblik på
at fastlægge om der kan opnås
enighed

Leveringsvilkår

Sammenligning af leveringsvilkår
mellem selskaberne, hvor adskiller de
sig og hvordan kan fælles vilkår laves. NB ændring af vilkår skal som
udgangspunkt varsles i forhold til forbrugerne inden de kan træde i kraft.

Takster

Takststruktur og takstniveau mellem
selskaberne skal afklares med henblik på at fastlægge forskelle.
Det vil være muligt at bibeholde forskellige takster – i de to selskabers
forsyningsområder også efter fusion
– men kun for en periode. Det anbefales, at hovedelementerne i fremtidig
fælles takststruktur og takstniveau
fastlægges, samt i hvilket omfang der
i en periode skal være takstdifferentiering.

Vedtægter

Parterne skal tage stilling til indholdet
af de nye vedtægter.
Særligt skal der tages stilling til bestyrelsens sammensætning og eventuelt
stemmernes fordeling mellem grupper.

Aktiviteter

Aktiviteterne i de to forskellige selskaber skal fastlægges med henblik på
at få afklaret, hvilke aktiviteter, der er
i selskaberne, herunder om der er aktiviteter, der indebærer skattepligt.
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Fortsættende selskab

Afklaring af hvilket af de to selskabers CVR nr. som skal være det fortsættende – og dermed hvilket selskab, som skal være det fortsættende
selskab.
Fusion af to andelsselskaber kan kun
gennemføres ved en aktivoverdragelse fra det ene selskab til det andet
selskab, hvorefter det selskab, som
overdrager aktiverne likvideres.
Afklaring bør ske i sammenhæng
med en skatteretlig vurdering.

Medarbejdere

Afklaring af, hvilke medarbejdere
hvert selskab råder over og disses arbejdsopgaver og ansættelsesvilkår.
Forskelle i ansættelsesvilkår afklares
ligesom overlappende arbejdsopgaver.
Medarbejderne er beskyttet efter reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med fusionen og har
dermed ret til at bevare gældende ansættelsesvilkår i inden for gældende
overenskomstperiode. Medarbejderne kan ikke afskediges som
følge af fusion.

Synergier

Eventuelle synergigevinster belyses,
således at der er øje for, hvor disse
kan indhentes senere. Påvisning af
synergigevinster vil endvidere kunne
indgå i forbindelse med præsentation
af fusionen for andelshaverne/ejerne.

Fusionsdato og tidsplan

Datoen for den kommende fusion –
det vil sige datoen for overdragelsen
af aktiver - skal fastlægges. I sammenhæng hermed udarbejdes tidsplan.

IDENTIFIKATION

Med henblik på at tilvejebringe
grundlag for det videre arbejde
med udarbejdelse af udkast til de
nødvendige dokumenter til brug
for fusionen og myndighedsgodkendelser identificeres omfanget
af de aktiver og passiver, der skal
Side 144 af 150

overdrages til det fortsættende selskab.
Grunde og ejendomme

Grunde og ejendomme som skal
overdrages til det fortsættende selskab med angivelse af matr. nr.

Servitutter

Eksisterende ledningsservitutter og
lignende som skal overdrages til det
fortsættende selskab.

Ledningsanlæg,
veksler mv.

Ledninger, tekniske anlæg m.v. som
skal overdrages til det fortsættende
selskab, skal beskrives evt. ved henvisning til kortbilag.

Brændselslager og
øvrige aktiver

Brændselslager og øvrige aktiver,
som skal overdrages, skal identificeres.

Medarbejderne

Medarbejderne, som skal overdrages
til det fortsættende selskab skal identificeres, herunder disses ansættelsesvilkår.

Løbende aftaler

Løbende aftaler som skal overdrages
til fortsættende selskab skal identificeres.

Låneaftaler

Låneaftaler som skal overdrages til
det fortsættende selskab skal identificeres

DOKUMENTER

Hensigtserklæring

Gennemførelse af fusionen kræver
at der udarbejdes en række dokumenter dels som dokumentation i
forhold til SKAT, revisor dels som
fælles fremtidig virksomhedsgrundlag.
Hvis parterne kan blive enige om, at
en fusion skal gennemføres men ikke
om vilkårene herfor, kan parterne indlede fusionen med at udarbejde en
hensigtserklæring om, at parterne ønsker fusion på de vilkår, som parterne
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er enige om. Øvrige vilkår for fusionen kan parterne i fusionsaftalen
henskyde til senere drøftelse.

Overdragelsesaftale

Overdragelsesaftale fra det ophørende selskab til det fortsættende selskab skal udarbejdes med udgangspunkt i den identifikation der er foretaget af aktiver og passiver.

Vedtægter

Vedtægterne for det fusionerede selskab skal udarbejdes. I praksis gennemføres ved, at der foretages en
vedtægtsændring i det fortsættende
selskab.

Fusionsaftale

Aftale mellem de to selskaber, som
ønsker at fusionere, med henblik for
at fastlægge vilkårene for fusionen.
Aftalen bør indeholde en stillingtagen
til fælles vedtægter, andelshaverstatus for forbrugerne, takster og leveringsvilkår.

ØKONOMI

I forbindelse med fusionen skal en
række økonomiske forhold afdækkes i samråd med revisorerne for
de to selskaber

Indgangsværdi

Opgørelse af indgangsværdien af aktiverne fra det ophørende selskab.

Skattemæssige mellemværender

Afsluttende skatteansættelse senest
1 måned efter fusionsdatoen.
Fusionen kan kun gennemføres….

Takst

Fastsættelse af kommende års budgetteret takst

MYNDIGHEDSGODKENDELSE
SAMTYKKE

I forbindelse med fusionen skal
der indhentes en myndighedsgodkendelse og samtykke fra væsentlige kontraktparter.

SKAT

Henvendelse til Skat med henblik på
forhåndstilkendegivelse af, at fusionen kan gennemføres uden skattemæssige konsekvenser for selskaberne.
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Kommune

Henvendelse til kommunen med henblik på at indhente samtykke til, at
eventuel kommunegaranti for lån kan
overdrages til fortsættende selskab

Långiver

Henvendelse til långiver med henblik
på at indhente samtykke til, at eventuelt lån kan overdrages til fortsættende selskab.

Energitilsynet

Energitilsynet skal orienteres om fusionen således at det ophørende selskab kan udgå af deres Energidata
system.

GENERALFORSAMLING

Beslutning om fusion skal besluttes på generalforsamlingen i de to
selskaber.

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i de
to selskaber bør ske med enslydende
indkaldelser, hvor dagsorden skal indeholde beslutning om fusion for
begge selskaber. Dagsorden for GF
skal tillige indeholde vedtægtsændring.

Afholdelse af generalforsamling med beslutning om fusion og likvidation

Beslutning om fusion skal træffes af
generalforsamlingen i de to selskaber
efter de vedtægtsbestemmelser, som
gælder herom.

Eventuel indkaldelse til
2. generalforsamling

I vedtægterne for visse selskaber kan
beslutning om fusion, og vedtægtsændring først træffes efter to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Afholdelse af eventuel
2. generalforsamling.

Eventuel 2. generalforsamling skal afholdes.

UNDERSKRIFT

Fusionsaftale og overdragelsesaftale underskrives

Underskriftmøde

Møde mellem de to bestyrelser, hvor
underskrift af overdragelsesaftale og
fusionsaftale sker.
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EFTER FUSION

Efter fusionen skal gennemføres
praktiske foranstaltninger for at
sikre, at omverdenen registrerer
fusionen og indretter sig herefter.

Opsigelse af aftaler

Aftaler hos det ophørende selskab,
som ikke længere er relevante efter
overdragelsen til det fortsættende
selskab, skal opsiges, f. eks. medlemskaber, IT licenser m.v.

Samarbejdsparter

Samarbejdsparter og mindre kontraktparter hos det ophørende selskab skal have besked om fusionen,
og om at aftale er overdraget til fortsættende selskab.

Medarbejdere

Medarbejdere, som overdrages fra
det ophørende selskab, skal have orientering om overdragelse med navn
på ny arbejdsgiver og oplysninger om
overenskomst tiltrædes.
Medarbejderne skal have tillæg til ansættelsesbevis.

Biler

Biler, som er overdraget, skal omregistreres i det fortsættende selskabs
navn.

Aflæsning

Som følge af forskudt varmeregnskabsår skal der foretages en ekstraaflæsning hos forbrugerne.

Forbrugerne

Nye leveringsvilkår og vedtægter skal
udsendes til forbrugerne, alternativt
oplyses om at disse kan findes på
selskabets hjemmeside

Anmeldelse til Energitilsynet

Nye leveringsvilkår og takster skal
anmeldes til Energitilsynet.

SIKRINGSAKT

Sikringsakter skal iagttages

Skøde

Skøder på de ejendomme, som overdrages fra det ophørende selskab til
det fortsættende selskab, skal tinglyses.
Skøder skal tinglyses, inden det ophørende selskab likvideres.
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Erhvervsstyrelsen

Anmeldelse af nyt navn m.v. efter lov
om erhvervsdrivende virksomheder til
Erhvervsstyrelsen.

LIKVIDATION

Et andelsselskab kan kun ophøre
ved likvidation. Likvidationen gennemføres efter principperne i selskabslovens §§ 217-224, hvis andelsselskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen i medfør af lov om
visse erhvervsdrivende virksomheder. Mange andelsselskaber er dog
ikke registreret hos Erhvervsstyrelsen, idet § 3 i bekendtgørelse nr.
1022, 2006 undtager selskaberne
fra registreringspligt.

Beslutning om likvidation og valg af likvidator

Generalforsamling skal træffe beslutning om likvidation og udpege en likvidator.

Anmeldelse af likvidation til Erhvervsstyrelsen

Likvidation og likvidator skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 2
uger efter beslutning om likvidation
på generalforsamling. Ved anmeldelsen skal indsendes referat fra generalforsamling.
Anmeldelsespligten gælder kun, hvis
selskabet ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Proklama

En proklamafrist på 3 måneder gælder for likvidationen. Præklusivt proklama kan indrykkes i Statstidende,
hvis andelsselskabet ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen.

Likvidationsregnskab

Revisor udarbejder likvidationsregnskab.

Endelig likvidation

Beslutning om endelig likvidation
træffes på en generalforsamling i forbindelse med godkendelse af likvidationsregnskab.

Anmeldelse af endelig
likvidation til Erhvervsstyrelsen

Anmeldelse til Erhvervsstyrelsen skal
ske senest 2 uger efter generalforsamling, hvor endelig.
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