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Indledning
Dette notat skitserer forskellige projektmodeller for et overskudsvarmeprojekt, hvor
Kalundborg Forsyning (KF) leverer overskudsvarme fra Novo Nordisk (NN) til Jyderup.
Jyderup har et naturgasbaseret fjernvarmesystem, som suppleres med et solvarmeanlæg i sommermånederne. Indledningsvist er der lavet et overslag på økonomien ved en
luftbaseret varmepumpeløsning i Jyderup. Dette vil være et reelt alternativ og hvis
overskudsvarmeløsningen skal være attraktiv, skal varmeproduktionsprisen fra overskudvarmeanlægget derfor være lavere end for alternativet med en luft varmepumpe.
Forudsætningerne er baseret på oplysninger og tidligere beregninger fra Kalundborg
Forsyning.
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1 Eksisterende anlæg
Det nuværende system ved Jyderup Forsyning består af to gaskedler på hver 10 MW
og et solfangeranlæg på 11.250 m2. Det årlige varmebehov udgør 30.300 MWh. Solfangeranlægget dækker det meste af varmebehovet om sommeren, mens resten af varmebehovet er dækket af gaskedlerne. Jyderup Fjernvarme er en del af FORS og skal reinvestere i varmeforsyningen over de næste år. I den forbindelse er en varmepumpe,
der udnytter overskudsvarme fra Novo Nordisk en interessant mulighed.
Princippet med overskudsvarme ved lav temperatur, er interessant for både Novo Nordisk og Jyderup Fjernvarme. Konkret kan projektet realiseres ved etablering af en varmeveksler hos Novo Nordisk, hvoraf en andel af deres restvarme kan veksles til en
”lavtemperatur” transmissionsledning til Jyderup med tilhørende pumpestationer.
Herfra skal varmen opgraderes via en varmepumpe og videredistribueres til forbrugerne. Samlet består projektet altså af tre elementer:
1)
2)
3)
4)

Varmeveksler som tilkobles eksisterende kølesystem (Novo Nordisk)
Transmissionsledning imellem Kalundborg og Jyderup
Én eller flere pumpestationer for transmissionsledningen
Varmepumpeanlæg i Jyderup (Jyderup Fjernvarme)

For Novo Nordisk vil projektet anvendeliggøre en del af deres restvarme med en eventuel mindre besparelse i deres køleudgifter. I tillæg til dette vil det også bidrage til deres profil som en bæredygtig og ansvarsfuld virksomhed. For Jyderup vil det bidrage til
en mere grøn og billig fjernvarme.
Med lempelsen i elafgiften og de lave spotpriser bliver omkostningen for elforbruget
lavere. Det betyder at højeffektive varmepumpeanlæg ikke altid er den økonomisk optimale løsning i en helhedsbetragtning henover levetiden grundet den større investeringssum. Dette betyder at luftvarmepumper i visse tilfælde kan være mere attraktive
i forhold til dyrere alternativer med lavere elforbrug. For at dette projekt kan vurderes
som en økonomisk optimal beslutning skal det altså have en bedre selskabsøkonomi
end alternativet, som er at etablere en luftvarmepumpe. Til vurdering af potentialet
for anvendelse af restvarme er følgende scenarier undersøgt:
•
•
•
•
•

1) Reference scenarie med opsætning af luftvarmepumpe i Jyderup (Afsnit 2)
2) KF aftager overskudsvarme gratis uden forpligtelser (Afsnit 3)
3) Konstant køleeffekt på 2,2 MW med grundvandslager i Jyderup
4) Konstant køleeffekt på 4,2 MW med delvis afblæsning af overskudsvarme
5) Konstant køleeffekt på 4,2 MW med delvis afsætning i KF’s fjernvarmenet

Scenarie 3 til 5 er alle beskrevet under afsnit 4. Til sidst i afsnit 5 er en samling af notatets konklusioner og en oversigt over besparelsespotentialerne for de undersøgte scenarier.
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2 Luftbaseret varmepumpeanlæg i Jyderup
Med udfasningen af PSO-tariffen samt gennemførte og planlagte lempelser af elvarmeafgiften, bliver varmepumpers elforbrug mindre afgørende i forhold til investeringsomkostningen.
De samlede produktionsafhængige omkostninger for varmepumper udgøres af:
1) Varmepumpens elforbrug
2) Vedligeholdelsesomkostninger
Elforbrug
Omkostninger til varmepumpens elforbrug udgør:
-

Elspot:
Distributionstarif:
Net- og systemtarif:
Elafgift:
PSO-tarif:
Samlet elpris:

250 kr./MWh (forventet for DK1)
39 kr./MWh (10 kV SEAS NVE)
83 kr./MWh
307 kr./MWh (før 1. maj 2018)
0 kr./MWh (udfases)
679 kr./MWh-el

Vedligehold
Erfaringer fra luftvarmepumper viser, at vedligeholdelsesomkostninger udgør omkring
15 kr./MWh-varme. Den gennemsnitlige COP for en luftdrevet varmepumpe er beregnet til 3,2 i Johnson Controls beregningsprogram ved en udetemperatur på 0 °C.
Heraf bliver de produktionsafhængige omkostninger for en luftvarmepumpe:
-

Elforbrug:
214 kr./MWh-varme
Vedligehold:
15 kr./MWh-varme
Samlet varmeproduktionsomk.: 229 kr./MWh-varme
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Investeringsomkostning
Anlægsinvesteringen er anslået med baggrund i en vurderet anlægsinvestering på 8,0
mio. kr. pr. installeret MW-varmeeffekt. Den optimale kapacitet af varmepumpen er
fundet til 4 MW, hvilket giver en årlig varmeproduktion på 22.110 MWh.
Med en COP på 3,2 og ovennævnte varmegrundlag vil energibesparelsen udgøre omkring 15.000 MWh. Hvis denne afsættes til 350 kr./MWh, fås en værdi af energibesparelsen på ca. 5 mio. kr.
Den samlede anlægsinvestering for en luftvarmepumpe udgør derfor:
-

Varmepumpeanlæg inkl. etablering:
Værdi af energibesparelse
Netto investeringsbehov:

32 mio. kr.
5 mio. kr.
27 mio. kr.

Over en 20-årig periode med en kapitalomkostning på 2,5 %, udgør investeringen 78
kr./MWh. Den årlige nettobesparelse kan regnes i forhold til en marginal varmeproduktionspris for naturgas på 402 kr./MWh.
Specifikationer på luftvarmepumpe uden yderligere lempelser i elvarmeafgift
Med ovenstående nøgletal fås følgende varmepris:
- Gennemsnitlig COP:
3,2
- Årlig varmeproduktion:
22.110 MWh
-

Driftsafhængige omkostninger: 229 kr./MWh
Kapitalomkostninger:
78 kr./MWh (20 år og 2,5 % rente)
Samlet varmepris:
307 kr./MWh

-

Årlig nettobesparelse:

2,10 mio. kr.

Den årlige varmeproduktion fra varmepumpen, bliver lidt højere end i beregningen fra
Kalundborg Forsyning. Dette skyldes formentlig en lidt anderledes vægtning af det
graddøgnsafhængige forbrug.
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Specifikationer for luftvarmepumpe ved lempelser som i energiaftale
I regeringens energiaftale er det besluttet, at elvarmeafgiften yderligere lempes varigt
med 150 kr./MWh fra 2021. Herved reduceres elprisen til 529 kr./MWh, hvilket gør
økonomien endnu bedre. Med en lavere elpris øges den optimale størrelse marginalt
til 4,2 MW-varme ved en udetemperatur på 0 °C. Dette giver en lidt større varmeproduktion. I dette tilfælde bliver kapitalomkostningen ligeledes lidt højere.
Her fås følgende nøgletal:
-

Gennemsnitlig COP:
Årlig varmeproduktion:

3,2
22.442 MWh

-

Driftsafhængige omkostninger: 182 kr./MWh
Kapitalomkostninger:
80 kr./MWh (20 år og 2,5 % rente)
Samlet varmepris:
262 kr./MWh

-

Årlig nettobesparelse:

3,14 mio. kr.

Referencepriser for overskudvarmeprojekt
Afhængigt af den fremtidige udvikling i energipriserne, kan ovenstående nøgletal naturligvis ændre sig og et lavere energiforbrug på en løsning med overskudsvarme, kan
vise sig at få større værdi end under de nuværende forhold. Det anbefales dog, at den
samlede økonomi for overskudsvarmeprojektet sammenlignes med ovenstående pris
for en løsning med luftvarmepumpe, som vurderes at være det billigste alternativ.
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3 KF aftager overskudsvarme gratis uden forpligtelser
En løsningsmulighed er, at Novo Nordisk stiller overskudsvarmen gratis til rådighed
imod at Kalundborg Forsyning finansierer hele projektet. Denne løsning er set i Rødkærsbro, hvor Arla ikke har ønsket at være primus motor på overskudsvarmeprojektet,
men har givet Rødkærsbro Fjernvarme fri adgang til at udnytte spildvarmen.
Her vil omkostningerne for Novo Nordisk være begrænsede til den tid der bruges på
projektet. Til gengæld, vil den økonomiske gevinst også være begrænset. For mange
produktionsvirksomheder er den samlede indtægt ved salg af overskudsvarme meget
begrænset i forhold til virksomhedens størrelse og omsætning. Derfor er andre forhold
som miljø- og energimæssige perspektiver ofte mere interessante for virksomhederne
end provenuet ved varmesalg. Dette betyder, at løsninger hvor virksomheden ikke deltager økonomisk i overskudsvarmeprojekter, ofte kan være lettest at etablere.
For Kalundborg Fjernvarme giver denne løsningsmodel den mest simple anlægsopbygning, da kravene til den tekniske løsning primært tager udgangspunkt i fjernvarmeproduktionen, som kan erstattes med gaskedler i tilfælde af driftsforstyrrelser.
Anlægsinvesteringen er anslået som i nedenstående, hvor der etableres et anlæg på
5,4 MW-varme. Her er anlægsomkostningen til ombygning ved Novo Nordisk anslået til
5,0 mio. kr., da det forventes at kølesystemet allerede er vandbåret og ombygningen
derfor udelukkende omfatter pladevarmevekslere og rørforbindelser. Der regnes uden
sæsonlager og spidslastkedel, da der ikke er krav om køling i sommerperioden og Jyderup Fjernvarme allerede har det nødvendige varmeproduktionsudstyr. De samlede investeringsomkostninger anslås til:
-

Varmepumpeanlæg inklusive udstyr og etablering:
Varmevekslere og rørforbindelser ved Novo Nordisk:
Transmissionsledning og pumpesystemer:
Lodsejererstatning og fjernvarmevand:
Samlet:

30,0 mio. kr.
5,0 mio. kr.
26,7 mio. kr.
0,6 mio. kr.
62,3 mio. kr.
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Fordelingen af omkostningerne er skitseret på Figur 1 herunder:

VP
Novo Nordisk
Vekslere
Rør
Ventiler
Samlet
= 5,0 mio. kr.

Kalundborg Forsyning
Varmepumpe 30,0 mio. kr.
Transmission 26,7 mio. kr.
Lodsejere
0,6 mio. kr.
Samlet
= 57,3 mio. kr.

Figur 1 – Investeringsomkostninger ved Novo Nordisk og Kalundborg Forsyning

De nødvendige investeringer vedProvenu
Novo Nordisk,
udgør
altså en andel på 5,0 mio. kr. ud
= 200
kr./MWh
af den samlede investering på 62,3 mio. kr.
Overskudsvarmeafgift er relevant, når en virksomhed modtager et vederlag for leverance af overskudsvarme til rumvarmeformål, som hidrører fra afgiftsgodtgjorte
brændsler. I denne løsningsmodel modtager Novo Nordisk ikke et vederlag for den leverede overskudsvarme og derfor skal der ikke afregnes overskudsvarmeafgift af varmeleverancen. SKAT beskriver dog, at afgiftsgrundlaget omfatter samlede betalinger
og andre fordele, herunder investeringer og omkostninger, som betales af tredjemand.
I den konkrete løsningsmodel, hvor anlægsinvesteringerne ved Novo Nordisk skal dækkes igennem projektet, kan dette principielt betyde, at der skal svares overskudsvarmeafgift af anlægsinvesteringerne, hvis Kalundborg Forsynings afholder disse. SKAT
har dog givet flere bindende svar på, at det ikke er tilfældet under de samarbejdskonstellationer, som er brugt i andre projekter. PlanEnergi vurderer at den beskrevne samarbejdsmodel kan realiseres uden at Novo Nordisk skal betale overskudsvarmeafgift,
hvilket beskrives nærmere i det følgende.
I Rødkærsbro har fjernvarmeværket investeret i en vekslerstation, som er opstillet på
Arla’s matrikel. Her har man fået bindende svar fra SKAT, som siger at Arla ikke skal
svare overskudsvarmeafgift af investeringen. Afgørelsen kan ses i Bilag 1. Her lægger
SKAT dog vægt på, at anlægget er etableret uden for Arlas ”produktionslokaler”. Generelt er det ifølge SKAT afgørende, at overskudsvarmen ledes bort fra virksomheden
igennem udstyr som ejes og drives af virksomheden, hvis der ikke skal svares overskudsvarmeafgift. I det aktuelle tilfælde kan det umiddelbart ikke lade sig gøre uden at
Novo Nordisk finansierer de investeringer, som gennemføres på virksomheden. Derfor
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vurderes det, at afgørelsen fra Rødkærsbro ikke kan danne præcedens for det aktuelle
tilfælde.
I forbindelse med udnyttelse af overskudsvarme fra et datacenter på Fyn, har en virksomhed fået bindende svar på, at udstyr til nyttiggørelse af overskudsvarme som installeres på virksomheden, kan finansieres igennem Energispareordningen. Her kan
virksomheden overdrage retten til at indberette projektets energibesparelse imod et
vederlag fra fjernvarmeselskabet. SKAT har bekræftet, at der ikke skal svares overskudsvarmeafgift af det vederlag, som virksomheden modtager fra fjernvarmeselskabet imod at overdrage retten til indberetning af energibesparelsen. Afgørelsen kan ses
i Bilag 2.
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Finansiering
Med baggrund i ovenstående anbefales det, at der arbejdes på en løsning, hvor Kalundborg Forsyning får indberetningsretten over projektets samlede energibesparelse.
Til gengæld modtager Novo Nordisk et vederlag for overdragelsen af deres andel af
energibesparelsen. På denne måde kan investeringerne ved Novo Nordisk finansieres
igennem Energispareordningen.
Ud fra baggrundsmaterialet (”GKV-case: Jyderup – møde 12. Marts 2018”) fra Kalundborg Forsyning er der lavet en beregning for en varmepumpe, som udnytter overskudsvarme og har en varmeeffekt på 5,4 MW. Her fås følgende nøgletal:
-

Gennemsnitlig COP:
Årlig varmeproduktion:

4,5
24.200 MWh

Igen er varmeproduktionen lidt større end i oplysningerne fra Kalundborg Forsyning,
hvilket skyldes en anden vægtning af det graddøgnsafhængige forbrug.
Energibesparelsens størrelse beregnes til 18.820 MWh. I øjeblikket udgør værdien ca.
350 kr./MWh og den samlede værdi bliver hermed:
-

Værdi af energibesparelse:

6,6 mio. kr.

Det anbefales at Novo Nordisk’s andel af energibesparelsen som udgangspunkt udgør
omkring 14.285 MWh, svarende til en værdi af 5,0 mio. kr. Novo Nordisk overdrager
indberetningsretten til denne energibesparelse imod et vederlag på 5,0 mio. kr. Hermed bliver de resulterende investeringsomkostninger som følger:

VP
Novo Nordisk
Vekslere
Rør
Ventiler
Samlet
5,0 mio. kr.
Energibesp. - 5,0 mio. kr.
Nettoinv. = 0 mio. kr.

Kalundborg Forsyning
Varmepumpe 30,0 mio. kr.
Transmission 26,7 mio. kr.
Lodsejere
0,6 mio. kr.
Samlet
57,3 mio. kr.
Energibesp.
- 1,6 mio. kr.
Nettoinv.
= 55,7 mio. kr.

Figur 2 – Investeringsomkostninger når værdi af energibesparelse er fratrukket

Provenu

= 200 kr./MWh
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Varmeprisberegning uden yderligere lempelse i elvarmeafgiften
Heraf bliver de produktionsafhængige omkostninger for en luftvarmepumpe:
- Gennemsnitlig COP:
4,5
- Elforbrug:
151 kr./MWh-varme
- Vedligehold:
15 kr./MWh-varme
- Samlet varmeproduktionsomk. 166 kr./MWh-varme
Laves der en simpel varmeprisberegning med samme afskrivningsperiode, som i referencen med en luftvarmepumpe, fås følgende resultat:
-

Årlig varmeproduktion:

24.200 MWh

-

Driftsafhængige omkostninger: 166 kr./MWh
Kapitalomkostninger:
146 kr./MWh (20 år og 2,5 % rente)
Samlet varmepris:
312 kr./MWh

-

Årlig nettobesparelse:

2,18 mio. kr.

Det ses at den samlede varmepris kun bliver marginalt lavere end i alternativet med en
luftvarmepumpe. Transmissionsledningen og andre dele af anlægsinvesteringen, vil
have en levetid ud over de 20 år og kan muligvis afskrives over en længere periode.
Dette vil reducere varmeprisen, men løsningens relevans kan også være usikker, når
der kigges mere end 20 år ud i fremtiden.
Varmeprisberegning ved lempelser som i energiaftale
Med den yderligere lempelse på 150 kr./MWh bliver de produktionsafhængige omkostninger og besparelsen følgende:
- Gennemsnitlig COP:
4,5
- Elforbrug:
118 kr./MWh-varme
- Vedligehold:
15 kr./MWh-varme
- Samlet varmeproduktionsomk. 133 kr./MWh-varme
Med en yderligere varig lempelse på 150 kr./MWh bliver besparelsen:
-

Årlig varmeproduktion:

24.200 MWh

-

Driftsafhængige omkostninger: 133 kr./MWh
Kapitalomkostninger:
146 kr./MWh (20 år og 2,5 % rente)
Samlet varmepris:
279 kr./MWh

-

Årlig nettobesparelse:

2,98 mio. kr.

Med en lavere elpris bliver overskudsvarmeløsningen mindre profitabel end alternativet med en luftvarmepumpe. Dette skyldes igen den høje investering, som udgør en
større del af de samlede omkostninger, når elprisen reduceres. Igen kan løsningen
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være mere rentabel end i regneeksemplet, såfremt dele af anlægsinvesteringen kan afskrives over en længere periode.

4 NN betaler for konstant aftag af spildvarme
En alternativ løsningsmulighed kunne være, at Novo Nordisk foretager de nødvendige
investeringer, så kølevandet kan leveres uden for Novo Nordisk’ matrikel imod, at Kalundborg Forsyning aftager en vis kapacitet hele året. Og samtidig at Novo Nordisk betaler for forsyningen med koldt kølevand fra Kalundborg Fjernvarme.
På grund af det sæsonafhængige varmebehov i Jyderup, som yderligere forstærkes af
solfangeranlægget, kan Kalundborg Forsyning ikke levere en konstant køleeffekt medmindre en del af varmen enten bortkøles eller lagres. Dette kan lade sig gøre på flere
måder, som blandt andet kan være:
a)
b)
c)
d)

Spildvarme afsættes i KF’s fjernvarmenet via eksisterende varmepumper
Spildvarme bortkøles i Kalundborg eller Jyderup via varmepumper
Spildvarme lagres i damvarmelager
Spildvarme lagres i grundvandsmagasin i Jyderup

Figur 3 herunder viser varighedskurven og produktionsfordelingen for et normalår i Jyderup, hvis der installeres en varmepumpe med en kapacitet på 5,4 MW.

Figur 3 – Varighedskurve og varmeproduktionsfordeling i Jyderup

Det ses, at varmepumpen kun kører ved fuld last på 5,4 MW omkring 1.000 timer årligt. Den maksimale køleeffekt kan altså kun leveres i de koldeste perioder, medmindre
der etableres et sæsonlager eller findes øvrige muligheder for køling.
I den beregnede varmeproduktion leverer varmepumpen ca. 19.000 MWh køling årligt.
Dette svarer til en gennemsnitlig effekt på knap 2,2 MW. Såfremt denne kapacitet er
interessant for Novo Nordisk, kan et sæsonlager i Jyderup være relevant.
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Sæsonlagring vil dog fordyre projektet væsentligt og vil formentlig kun forbedre økonomien, hvis Kalundborg Forsyning modtager en væsentlig betaling for bortkølingen.
Umiddelbart vil grundvandslagring være mest interessant, da det er billigere at etablere og egner sig godt til det aktuelle temperaturniveau. I tabel 1 er vist en oversigt
over varmelagringsmuligheder og den estimerede pris for dette konkrete projekt. Det
skal understreges at disse er grove skøn og hvis varmelagring bliver aktuelt vil det
kræve yderligere analyser.
Temperaturområde [°C]
Ståltank
5-18
Damvarmelager
5-18
Grundvandslager
5-18

Pris [mio. kr.]
286
57
10

Tabel 1: Oversigt over varmelagringsmuligheder.

Ønsker Novo Nordisk en væsentlig større køleeffekt, skal spildvarmen enten kunne afsættes andre steder eller bortkøles. I dette tilfælde vil et sæsonlager formentlig ikke
være relevant. Derfor er der regnet på følgende scenarier:
3) Konstant køleeffekt på 2,2 MW med grundvandslager i Jyderup
4) Konstant køleeffekt på 4,2 MW med delvis afblæsning af overskudsvarme
5) Konstant køleeffekt på 4,2 MW med delvis afsætning i KF’s fjernvarmenet
Overskudsvarmeafgift vurderes ikke at blive en omkostning i denne løsningsmodel, da
Novo Nordisk ikke modtager vederlag for overskudsvarmen. Da de også selv finansierer investeringen på egen matrikel, vil der heller ikke skulle svares overskudsvarmeafgift af anlægsetableringen. Denne løsningsmodel bruges i Bjerringbro, hvor Grundfos
køber køling af et selskab, som samtidig producerer fjernvarme. Her har man dog ikke
spurgt SKAT efter bindende svar omkring eventuel overskudsvarmeafgift.
Anlægsinvesteringen er anslået for hver af de tre scenarier med baggrund i vurderinger og beregninger fra Kalundborg Forsyning. Investeringen omfatter udelukkende Kalundborg Forsyning, da det forudsættes at Novo Nordisk dækker investeringerne her.
Anlægsinvesteringerne er anslået som følger:
3)
-

Konstant køleeffekt på 2,2 MW med grundvandslager i Jyderup
Varmepumpeanlæg inklusive udstyr og etablering:
30,0 mio. kr.
Transmissionsledning og pumpesystemer:
20,0 mio. kr.
Grundvandslager
10,0 mio. kr.
Lodsejererstatning og fjernvarmevand:
0,6 mio. kr.
Samlet Scenarie 3):
60,6 mio. kr.
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4)
-

Konstant køleeffekt på 4,2 MW med delvis afblæsning af overskudsvarme
Varmepumpeanlæg inklusive udstyr og etablering:
30,0 mio. kr.
Transmissionsledning og pumpesystemer:
26,7 mio. kr.
Ombygning til bortkøling i tørkølere/spildevand:
4,0 mio. kr.
Lodsejererstatning og fjernvarmevand:
0,6 mio. kr.
Samlet Scenarie 4):
61,3 mio. kr.

5)
-

Konstant køleeffekt på 4,2 MW med delvis afsætning i KF’s fjernvarmenet
Varmepumpeanlæg inklusive udstyr og etablering:
30,0 mio. kr.
Transmissionsledning og pumpesystemer:
26,7 mio. kr.
Ombygning til varmeoptag i Kalundborg:
2,0 mio. kr.
Lodsejererstatning og fjernvarmevand:
0,6 mio. kr.
Samlet Scenarie 5):
59,3 mio. kr.

Det ses, at den forventede investeringsstørrelse stort set er ens for de tre løsningsmuligheder. Det skal dog understreges, at der er tale om meget løse skøn og at der kræves yderligere konkretisering, hvis investeringsestimaterne skal underbygges.
Finansiering
Det forudsættes, at Kalundborg Forsyning beholder indberetningsretten til hele projektet og at værdien udgør 350 kr./MWh. I Scenarie 3), hvor en del af overskudsvarmen
bortledes til det fri, er der ikke indregnet en energibesparelse for den del, som ikke udnyttes til fjernvarme. Det antages altså at energiforbruget hertil er det samme, uanset
om varmen bortledes af Novo Nordisk eller af Kalundborg Forsyning.
For Scenarie 3) og 4) svarer energibesparelsen altså til den del som udnyttes i Jyderup
og udgør 18.820 MWh. I Scenarie 5) udnyttes den samlede mængde overskudsvarme,
som aftages med en kontinuert effekt på 4,2 MW. Årligt udnyttes derfor 36.700 MWh
ved Scenarie 4). Med en værdi af 350 kr./MWh fås:
-

Værdi af energibesparelse Scenarie 3):
Værdi af energibesparelse Scenarie 4):
Værdi af energibesparelse Scenarie 5):

6,6 mio. kr.
6,6 mio. kr.
12,8 mio. kr.

De samlede finansieringsbehov for de tre løsninger bliver herefter:
-

Netto investering Scenarie 3):
Netto investering Scenarie 4):
Netto investering Scenarie 5):

54,0 mio. kr.
54,7 mio. kr.
46,5 mio. kr.
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Varmeprisberegning Scenarie 3) med grundvandslager
Der laves igen en simpel varmeprisberegning for at sammenligne med referencen, hvor
der installeres en luftvarmepumpe. Fordi grundvandslageret giver et temperaturtab,
regnes der med en gennemsnitlig COP på 4,2 for denne løsning og det forudsættes at
køleproduktionen afregnes til 75 kr./MWh. Såfremt der ikke sker yderligere lempelser i
elvarmeafgiften, fås følgende resultat:
-

Gennemsnitlig COP:
Årlig varmeproduktion:
Salgspris for køling:

4,2
24.700 MWh
75 kr./MWh-køling

-

Driftsafhængige omkostninger:
Salg af køling:
Kapitalomkostninger:
Samlet varmepris:

177 kr./MWh
- 57 kr./MWh (omregnet til varmemængde)
140 kr./MWh (20 år og 2,5 % rente)
260 kr./MWh

-

Årlig nettobesparelse:

3,51 mio. kr.

Den samlede varmepris forbedres væsentligt i forhold til scenariet, hvor Novo Nordisk
ikke betaler for kølingen. Økonomien er dog meget afhængig af den gennemsnitlige
pris for køling og vil blive anderledes, såfremt den antagede pris ændres.
Varmeprisberegning Scenarie 4) med afblæsning
I dette scenarie regnes der med en høj køle-COP på 8,0, når spildvarmen bortkøles til
omgivelserne. Skal de eksisterende varmepumper i Kalundborg anvendes til bortkølingen, kan COP’en dog være lavere, medmindre anlæggene ombygges. For varmeproduktionen regnes med en COP på 4,5 og samlet fås følgende:
-

Gennemsnitlig COP VP:
Gennemsnitlig COP køling:
Årlig varmeproduktion:
Årlig kuldeproduktion:
Salgspris for køling:

4,5
8,0
24.200 MWh
36.700 MWh
75 kr./MWh-køling

-

Driftsomkostninger varme:
Driftsomkostninger afblæsn.:
Salg af køling ved varmeprod:
Salg af køling ved afblæsning:
Kapitalomkostninger:
Samlet varmepris:

166 kr./MWh
45 kr./MWh (omregnet til varmemængde)
- 58 kr./MWh (omregnet til varmemængde)
- 56 kr./MWh (omregnet til varmemængde)
145 kr./MWh (20 år og 2,5 % rente)
243 kr./MWh

-

Årlig nettobesparelse:

3,86 mio. kr.

Med en større kuldeproduktion forbedres økonomien yderligere. Dette skyldes den
høje COP, som betyder, at der er indtjening på kuldeproduktionen i sommerperioden.
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Varmeprisberegning Scenarie 5) med afsætning i Kalundborg
I dette scenarie regnes der med en gennemsnitlig COP på 4,5 uanset om varmen afsættes i Jyderup eller Kalundborg. Kølingen afregnes fortsat til 75 kr./MWh og varmen som
afsættes i Kalundborg prissættes til 150 kr./MWh. Heraf fås følgende:
-

Gennemsnitlig COP VP:
Årlig varmeproduktion:
Årlig kuldeproduktion:
Salgspris for køling:
Værdi af varmeprod. i KF:

4,5
47.200 MWh
36.700 MWh
75 kr./MWh-køling
150 kr./MWh-varme

-

Driftsomkostninger varme:
Salg af køling ved varmeprod:
Overskudsvarme i Kalundborg:
Kapitalomkostninger:
Samlet varmepris:

166 kr./MWh
- 58 kr./MWh (omregnet til varmemængde)
- 40 kr./MWh (omregnet til varme i Jyderup)
123 kr./MWh (20 år og 2,5 % rente)
191 kr./MWh (for varme i Jyderup)

-

Årlig nettobesparelse:

5,12 mio. kr.

I dette scenarie fås den laveste varmepris. Så længe varmen som afsættes i Kalundborg, har en værdi af mere end ca. 110 kr./MWh, bidrager denne afsætning med et
overskud, som forbedrer økonomien ved den samlede løsning.
Økonomi ved lempet elvarmeafgift
Såfremt elvarmeafgiften lempes yderligere, som foreslået i det nye energiudspil, fås
følgende besparelse ved de tre scenarier, hvor Novo Nordisk betaler for kølingen:
Scenarie 3) med sæsonlagring
- Samlet varmepris i Jyderup:
- Årlig besparelse:

224 kr./MWh-varme
4,40 mio. kr.

Scenarie 4) med delvis afblæsning
- Samlet varmepris i Jyderup:
- Årlig besparelse:

209 kr./MWh-varme
4,66 mio. kr.

Scenarie 5) med delvis afsætning i Kalundborg
- Samlet varmepris i Jyderup:
126 kr./MWh-varme (afsat i Jyderup)
- Årlig besparelse:
6,69 mio. kr.
Når der afregnes for kølingen, fås en væsentlig lavere varmepris og en større besparelse. Både med og uden yderligere lempelser i elvarmeafgift. Den samlede økonomi er
dog meget afhængig af prisen på overskudsvarmen. For Scenarie 4) er værdien af varmen som afsættes i Kalundborg ligeledes afgørende for den samlede økonomi. Med en
yderligere lempelse af elvarmeafgiften, giver afsætningen i Kalundborg overskud, såfremt varmen har en værdi større end ca. 75 kr./MWh.
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Økonomi ved reduceret betaling for køling
Såfremt Novo Nordisk blot betaler 20 kr./MWh for kølingen, reduceres besparelsespotentialet for de tre scenarier som følger:
Scenarie 3) med sæsonlagring
- Samlet varmepris i Jyderup:
- Årlig besparelse:

302 kr./MWh-varme
2,48 mio. kr.

Scenarie 4) med delvis afblæsning
- Samlet varmepris i Jyderup:
- Årlig besparelse:

326 kr./MWh-varme
1,84 mio. kr.

Scenarie 5) med delvis afsætning i Kalundborg
- Samlet varmepris i Jyderup:
274 kr./MWh-varme
- Årlig besparelse:
3,01 mio. kr.
Med den lave afregningspris, fås et underskud for scenarierne 4) og 5), når der isoleret
kigges på den del af produktionen, som ikke afsættes i Jyderup. Dette skyldes for
begge tilfælde at den marginale produktionspris er højere end betalingen for den andel varme og køling der afsættes ved KF og NN. Af nedenstående eksempel fremgår
det at den samlede betaling for scenarie 5) bliver 165,6 kr./MWh-varme med den lave
afregningspris ved NN. Den marginale varmeproduktionspris for scenarie 5) er 166
kr./MWh-varme.
-

Varme afsat ved KF
Salg af køling ved varmeprod:
Samlet pris

150 kr./MWh-varme
15,6 kr./MWh (omregnet til varmemængde)
165,6 kr.MWh-varme
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5 Konklusioner
Resultaterne for de forskellige løsningsmodeller er samlet i Tabel 1 herunder:

Elafgift
307 kr./MWh
Elafgift
157 kr./MWh
Salg af køling
20 kr./MWh

Varmepris
Årlig besp.
Varmepris
Årlig besp.
Varmepris
Årlig besp.

1) Luft VP

2) OV U/B

3) Sæsonlagring

4) Afblæsning

5) Afsætning KF

307 kr./MWh
2,1 mio. kr.
262 kr./MWh
3,1 mio. kr.
307 kr./MWh
2,1 mio. kr.

312 kr./MWh
2,2 mio. kr.
279 kr./MWh
3,0 mio. kr.
312 kr./MWh
2,2 mio. kr.

260 kr./MWh
3,5 mio. kr.
224 kr./MWh
4,4 mio. kr.
302 kr./MWh
2,5 mio. kr.

243 kr./MWh
3,9 mio. kr.
209 kr./MWh
4,7 mio. kr.
326 kr./MWh
1,8 mio. kr.

191 kr./MWh
5,1 mio. kr.
126 kr./MWh
6,7 mio. kr.
274 kr./MWh
3,0 mio. kr.

Tabel 2 – Samlede resultater for de fem varmepumpeløsninger

I rækkerne ”Elafgift 307 kr./MWh” og ”Elafgift 157 kr./MWh”, er det forudsat at Novo
Nordisk betaler 75 kr./MWh for den leverede kølemængde. I de nederste rækker, er
det forudsat at Novo Nordisk blot betaler 20 kr./MWh for kølingen. Her forudsættes
det samtidig, at elvarmeafgiften udgør 307 kr./MWh.
Det ses, at de største besparelsespotentialer fås i scenarierne 4) og 5), hvor Novo Nordisk betaler 75 kr./MWh for køling. Efter et møde imellem Novo Nordisk og Kalundborg Forsyning, er det dog blevet tydeligt, at dette ikke er realistisk. Principielt må den
overskydende spildvarme ikke afsættes i Kalundborgs fjernvarmenet, da varmen fra
Asnæsværket har førsteprioritet og dermed er Scenarie 5) ikke relevant i praksis. I tillæg til dette blev det nævnt at omkostningen for kølingen ved Novo Nordisk ligger i
omegnen af 20-30 kr./MWh-køling. Det er derfor usandsynligt at der kan indgås en afregningspris på 75 kr./MWh-varme.
De løsninger, der reelt kan etableres i Jyderup (og Kalundborg), vil derfor enten være
Scenarie 1), 2) eller 3). Her udgør besparelsespotentialerne henholdsvis 2,1, 2,2 og 2,5
mio. kr./år. hvis kølingen afregnes til 20 kr./MWh-varme.
I forhold til investeringsstørrelsen og kompleksiteten af Scenarie 2) eller 3), er det ekstra besparelsespotentiale relativt begrænset. De forskellige løsningsmuligheder for udnyttelse af overskudsvarme, kan dog have større relevans i andre systemer. Derfor vil
Kalundborg Kommune og Fors A/S undersøge mulighederne for at søge anlægsstøtte
til et demonstrationsprojekt. Herigennem kan dele af anlægsomkostningerne reduceres, så de høje investeringsomkostninger ikke reducerer besparelsespotentialet. Konkret vil støtte fra Energistyrelsens EUDP-pulje, være den mest oplagte pulje at søge
ved.
Projektgruppen til et demonstrationsprojekt kan blandt andet bestå af:
-

Fors A/S (Demonstrationsvært)
Kalundborg Forsyning (Følgegruppe)
Novo Nordisk (Leverandør af overskudsvarme)
Uponor (Rørleverandør)
Gate 21 (Videnformidling)
PlanEnergi (Rådgivning)
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