
Rammebetingelser

INDUSTRIEL OVERSKUDSVARME 



VIEGAND MAAGØE



OVERSKUDSVARME

 Potentiale, teknisk & økonomisk
 Udvikling af løsning:

Optimering af processen (ingen overskudsvarme tilbage)
 Udnyttelse til proces
 Udnyttelse til egen rumvarme
 Udnyttelse til fjernvarme (eller anden salg)

 Energispareaftalen (”salg af besparelser”)
 Afgifter
Varmeforsyningslov, projektbekendtgørelse mv.
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ENERGISPAREAFTALEN

Intern udnyttelse af overskudsvarme:
Energibesparelsen opgøres som reduktion i virksomhedens nettoenergiforbrug

Overskudsvarme leveret direkte til fjernvarmenettet:
Energibesparelsen opgøres som energiindholdet i den leverede varmemængde
fratrukket et evt. øget elforbrug.

Overskudsvarme leveret til varmepumpe hos fjernvarmeselskabet eller 
tredjepart:
Energibesparelsen kan tilhøre begge parter og ejerskab skal aftales.
Energibesparelsen opgøres som den årlige varmeproduktion fra varmepumpen 
beregnet ud fra den forventede antal fuldlasttimer*) fratrukket energiforbruget til 
varmepumpen mv.
*) det gennemsnitlige årlige antal fuldlasttimer baseret på de første 10 år af 
anlæggets levetid i henhold til projektforslaget



HVORFOR OVERSKUDSVARMEAFGIFT
EKSEMPEL EL:
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Energiafgift afhænger af anvendelse
Forskellen mellem afgift ved proces og rumvarme anvendelse 
bliver (delvis) dækket med overskudsvarmeafgiften



Overskudsvarmeafgift ved:

nyttiggørelse af varme, varmt brugsvand og varm luft,
der ved hjælp af særlige installationer er udnyttet fra 
en produktionsproces, 
hvortil der anvendes afgiftspligtig elektricitet eller 
afgiftspligtige brændsler.

AFGIFTSMÆSSIG DEFINITION



INDUSTRIENS TILGANG

1) Optimering af processen

2) Udnyttelse til proces

3) Udnyttelse til egen rumvarme

4) Udnyttelse til fjernvarme

God ”husholdning”God ”husholdning”

Drift og 
vedligehold

Drift og 
vedligehold

StyringStyring

AnlægAnlæg

ProcesProces

BehovBehov



UDNYTTELSE TIL PROCES

Ingen afgift da udnyttelsen er til proces, udfordringerne 
kan være:
- tidsforskydninger mellem strømmene
- praktiske forhold som afstand mellem strømmene



UDNYTTELSE TIL EGEN RUMVARME

Afgift da udnyttelsen er til rumvarme,
men kun i perioden fra 1. okt. til 31. marts.
Afgiftssatsen  er i 2017 50,7 kr./GJ



KAN DET BETALE SIG?

Q1 Q2 Q3 Q4

Primære 
brændsler

• Naturgasafgift
• CO2-afgift

Overskuds-
varme

• Overskudsvarmeafgift

1 GJ 1 GJ 1 GJ 1 GJ

Eksempel: 1 GJ overskudsvarme fra proces udnyttet til rumvarme, sammenlignet med 
naturgas til primær energiproduktion

Brændselsforbrug: 1 GJ svarer til ca. 28 m3 naturgas
Afgiftsbelastning på primær energi:
• Gasafgift 28 m3 * 2,188 kr./m3 = 61,26 kr.
• CO2-afgift 28 m3 * 0,389 kr./m3 = 10,89 kr. Samlet = 72,15 kr.
Afgiftsbelastning på overskudsvarme:
• Energiafgift 1 GJ * 50,7 kr./GJ = 50,7 kr.
Afgiftsbesparelse på et år:
• 2 * (72,15 – 50,70) + 2 * 72,15 = 187,20 kr.



UDNYTTELSE MED VARMEPUMPE

Afgift da udnyttelsen er til rumvarme,
men kun i perioden fra 1. okt. til 31. marts.
Afgiftssatsen  er i 2017 50,7 kr./GJ,
men kun for den del der overstiger tre gange elforbruget



KØLETÅRN - VARMEPUMPE

Samlet varmeudgift ved fyring med gas:

- Naturgas til rumvarme: 665 tkr.

- Afgifter rumvarme: 664 tkr.

- Total: 1.329 tkr.

Heraf samlet afgiftsbetaling                664 tkr.

2,8 mio. kWh/år 
naturgas til rumvarme

Samlet varmeudgift  ved varmegenvinding:

- El til køleanlæg: 422 tkr.

- Afgift på el :                           274 tkr.

- Naturgas til rumvarme: 0 tkr.

- Afgifter rumvarme: 0 tkr.

- Overskudsvarmeafgift                          72 tkr.

- Total: 769 tkr.

Heraf samlet afgiftsbetaling                   347 tkr.

650.000 kWh/år 
elektricitet til 
varmepumpe

2,7 mio. kWh/år genvundet 
til rumvarme

42 % sparet på 
varmeudgiften



KØLETÅRN - VARMEPUMPE

Varmegenvinding:  2.147 MWh/år

650 MWh/år 
elektricitet til 
varmepumpe

Varme 2.824 MWh / år 
Salg af energibesparelser:

Første års nettobesparelse:

Varme ydelse:   2.824 MWh
Elforbrug:             650 MWh
Besparelse:       2.147 MWh

Ved en pris på eksempelvis 350 kr./MWh 
fås:

0,75 mio. kr.

Bemærk at opgørelsen vil være 
anderledes ved afsætning til fjernvarme. 



EGEN UDNYTTELSE AF VARM LUFT

Afgift da udnyttelsen er til rumvarme,
men kun i perioden fra 1. okt. til 31. marts.
Afgiftssatsen  er i 2017 50,7 kr./GJ, men 
kun for to gange elforbruget til ventilatoren



UDNYTTELSE TIL FJERNVARME

Afgift da udnyttelsen er til fjernvarme.
Hele året.
Afgiftssatsen er i 2017 på 33% af salgsprisen (direkte 
og indirekte) dog maksimalt 50,7 kr./GJ



FJERNVARME MED VARMEPUMPE

Afgift da udnyttelsen er til fjernvarme, hele året.
Afgiftssatsen er i 2017 på 33% af salgsprisen dog 
maksimalt 50,7 kr./GJ,
men kun for den del der overstiger tre gange elforbruget



OG HOVEDPUNKTERNE ER:

 Optimerer altid først processen

 Afgifter gør ikke overskudsvarme dyrere end 
primær energi

 Rammebetingelser ændre sig hele tiden



SPØRGSMÅL & DIALOG

Peter Kristensen
Chefrådgiver, ingeniør
Viegand Maagøe
pkr@viegandmaagoe.dk
+45 3175 1723


