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Dette notat indeholder en beskrivelse af, hvordan overskudsvarme fra Ardagh Glass
nyttiggøres og udnyttes til opvarmning af Fensmarks boliger igennem fjernvarmesystemet. Notatet er udarbejdet som en del af projektet ”Grøn Kollektiv Varme”.
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1 Baggrund og kort beskrivelse
Fensmark Fjernvarme har omkring 1.200 forbrugere, som udgør omkring 55 % af byens ejendomme. Næstved Kommune har en målsætning om, at 90 % af Fensmark By
skal forsynes med fjernvarme i 2035. Der arbejdes derfor løbende på at udvide fjernvarmen til nye områder. På nuværende tidspunkt ligger der aftaler med 130 husstande, som vil være tilsluttet i 2019. Det ekstra varmegrundlag fra de 130 husstande
er indregnet i det følgende.
Fensmark Fjernvarmes fjernvarmproduktion består i af overskudsvarme, som dækker
grundlasten. Denne suppleres med enten gaskedel eller gasmotor i vinterperioden.
Fjernvarmeværket køber i dag overskudsvarme fra produktionsvirksomheden Ardagh
Glass Holmegaard, som ligger tæt ved fjernvarmeværket. Overskudsvarmen udvindes i
røggassen fra virksomhedens smelteovne og leveres igennem et transmissionsrør til
fjernvarmeværket, hvorfra det kan videredistribueres til byens net. Temperaturen er
92 °C og effekten udgør i gennemsnit 1,9 MW, og er ret konstant hele året. Overskudsvarmen er billigere end værkets øvrige produktionsudstyr og da temperaturen er høj,
dækkes grundlasten herigennem. Der suppleres med værkets gaskedel om vinteren.
Værket råder også over en Wärtsilä gasmotor med en el effekt på 3,1 MW og en varmeeffekt på 4,7 MW. Denne bruges dog relativt sjældent. Der er tilknyttet en akkumuleringstank på 1.686 m3, hvor der både kan lagres overskudsvarme, samt varme fra
gasmotor og gaskedel. Byen består af en del ældre huse med mange indirekte varmesystemer og flere et-strengede fordelingsanlæg. Returtemperaturen er derfor relativ
høj, men der arbejdes løbende på reduktioner. Fremløbstemperaturen ligger omkring
70 °C i sommerhalvåret og 75 °C om vinteren, imens returen er omkring 45 °C sommer
og 40 °C vinter.
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Figur 1 herunder, viser det eksisterende fjernvarmeområde i Fensmark. Det ses, at der
er store muligheder for konvertering af individuelt opvarmede huse.

Figur 1 – Fjernvarmeområdet i Fensmark (mørkegrønt)

Det nuværende produktionsmønster fremgår af Figur 2.
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Figur 2 – Fjernvarmesystemets varmebehov og produktionsfordeling
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Fra 2019 udgør den årlige graddagskorrigerede varmeproduktion 27.920 MWh. Som
det ses af Figur 1, dækkes grundlasten af den eksisterende overskudsvarmeleverance
på ca. 1,9 MW. Der suppleres med gas, når kapaciteten fra overskudsvarmen ikke er
tilstrækkelig.
Fensmark Fjernvarme modtager i dag et produktionsuafhængigt tilskud, kaldet ”grundbeløbet”, for den elproduktionskapacitet der stilles til rådighed for elsystemet. Hovedparten af tilskuddet bortfalder ved udgangen af 2018 og den resterende del ved udgangen af 2019. Når tilskuddet bortfalder, forringes økonomien for værkets kraftvarmekapacitet og på den baggrund, har Fensmark Fjernvarme undersøgt alternative produktionsanlæg til den fremtidige drift. Herunder mulighederne for at øge mængden af
overskudsvarme fra Ardagh.
Ardagh Glass Holmegaard er det gamle Holmegaard Glasværk, som er overtaget af
Ardagh Group. Ardagh Group fremstiller glas emballager til nogle af verdens største aftagere inden for blandt madvare- og bryggeribrancherne. Koncernen er i fortsat udvikling og har netop idriftsat en ny og mere energieffektiv smelteovn med større kapacitet. Siden 2014, har Ardagh leveret overskudsvarme fra deres glasovne til Fensmark
Fjernvarme. Selvom den nye ovn er mere energieffektiv og bruger mindre gas, indikerer den første driftsperiode, at en større andel af varmen samtidig genvindes, så forsyningen til fjernvarmen umiddelbart er uændret.
Ardagh udnytter selv omkring 2.500 MWh af den genvundne varmemængde til interne
opvarmningsformål og leverer herudover omkring 15.000 MWh årligt til Fensmark
Fjernvarme.
I 2016 havde Ardagh Glass Holmegaard et gasforbrug på knap 22 mio. Nm3 samt et elforbrug på 50 GWh. En kortlægning af overskudsvarmepotentialet på virksomheden
udført i 2017 viser, at der umiddelbart er potentiale for genvinding af en væsentlig
større varmemængde. Spildvarmen bortledes dog over et stort område og med fjernvarmesystemets begrænsede behov, er det på nuværende tidspunkt kun rentabelt at
udnytte varme fra de mest energitætte processer.
I forbindelse med projektet Grøn Kollektiv Varme, har Fensmark Fjernvarme og Ardagh
undersøgt mulighederne for at nyttiggøre en større del af overskudsvarmen fra Ardagh
i fjernvarmenettet i Fensmark. Dette har resulteret i igangsætningen af et nyt projekt,
hvor der udnyttes spildvarme fra Ardaghs trykluftskompressorer.
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2 Overskudsvarmeprojektet
Som en del af undersøgelserne, har Viegand Maagøe bistået med at kortlægge overskudsvarmepotentialet på Ardagh. I forbindelse med kortlægningen blev der identificeret 3 forskellige overskudsvarmekilder, som kan udnyttes til fjernvarmeproduktion. Det
drejer sig om udbygning af den eksisterende varmegenvinding med en Eco 2 varmeveksler, udnyttelse af spildvarme fra virksomhedens kølerør, som anvendes til glasafspænding og som en tredje mulighed udnyttelse af spildvarme fra virksomhedens luftkompressorer via en varmepumpe. De opgjorte energimængder fremgår af Tabel 1
herunder:

Eco 2
Glasafspænding
Kompressoranlæg

Årlig energimængde
10.000 MWh
6.100 MWh
11.800 MWh

Effekt
1,1 MW
0,7 MW
1,3 MW

Temperatur
143 → 100 °C
325 → 100 °C
25 → 15 °C

Tabel 1 - Kilder med overskudsvarme ved Ardagh

PlanEnergi har bistået med at afdække disse muligheder nærmere. De to første muligheder har vist sig at være mindre attraktive i praksis. Der er blevet indhentet tilbud på
en Eco 2-veksler til ovnen. Ved sammenhold af prisen og den varmeeffekt, som kan opnås, blev det vurderet ikke at være interessant. Selvom temperaturen er høj ved afspændingsrørene, blev det konkluderet, at det ville blive svært at udnytte energien effektivt på grund af praktiske forhold med olieaerosoler, støv med mere.
Resultatet blev derfor, at spildvarmen fra kompressoranlæggene er den mest oplagte
mulighed. Det ovennævnte potentiale hidrører Ardaghs 4 bars trykluftsanlæg. Ardagh
har også et 7 bars anlæg, som udgør et yderligere potentiale på omkring 2.500 MWh. I
første omgang baseres projektet på udnyttelse af energien fra 4 bars anlægget. Transmissionsledningen forberedes dog for, at øvrige varmekilder som 7 bars anlægget også
kan tilsluttes på et senere tidspunkt. Med den lave kølevandstemperatur er der generelt gode muligheder for at udnytte yderligere varmekilder på længere sigt.

2.1 Varmepumpeløsning
I praksis installeres varmepumpen på fjernvarmeværket, hvor fremløbet kan opblandes med varme fra det eksisterende overskudsvarmeanlæg samt kedel og motor. Herved kan varmepumpens gennemsnitlige fremløbstemperatur holdes på 63-64 °C. Der
etableres et koldt transmissionsrør til Ardaghs kompressorrum, hvor transmissionsrøret kobles på kølevandet til kompressorerne via en pladevarmeveksler, som forbindes
serielt med de eksisterende vekslere til køletårnet. Temperatursættet vil være 15 °C i
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fremløb og 25 °C i retur, og røret trækkes i jorden fra fjernvarmeværket til fabriksbygningerne ved Ardagh, hvor det føres til taget og løber hen over bygningerne til kompressorrummet i den nordøstlige ende.
Det endelige design og opbygning af varmepumpen er endnu ikke defineret, men vil
blive defineret i forbindelse med at projektet udbydes. Med den høje kildetemperatur,
lave fjernvarmetemperatur og vand på begge sider af anlægget, kan varmepumpeanlægget konstrueres relativt simpelt.
En mulighed er dog, at anlægget vil blive af samme type som i Rødkærsbro, hvor der
anvendes to såkaldte ”Dualpacs” i serie. Med den lave fremløbstemperatur, vil COP for
denne type anlæg ligge omkring 5,0.

Figur 3 – Dualpac varmepumpe i Rødkærsbro

2.2 Rørføring
PlanEnergi har bistået med at afdække, hvordan overskudsvarmen kan transporteres
fra kilden over varmepumpeanlægget til fjernvarmesystemet.
Det væsentligste forhold for projektet, er adgangen til spildvarme fra Ardaghs kompressoranlæg. Igennem det seneste halve år, er der undersøgt forskellige muligheder
for rørføring og tilkobling, før den overordnede løsning som beskrives i det følgende,
blev valgt. Oversigtskortet på Figur 4, viser placeringen af fjernvarmeværket i forhold
til Ardagh Glass’ fabrik.
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Figur 4 – Oversigtskort over Ardagh og Fjernvarmeværket

Bygningerne øverst og til højre i billedet tilhører alle sammen Ardagh. Fensmark Fjernvarmeværk ses nederst til venstre, hvor det er indrammet med rødt. Køletårnet for
Ardaghs kompressoranlæg ses øverst på midten af billedet, hvor det er indrammet
med blåt.
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Der er undersøgt forskellige føringsveje for rørtrækket og den bedst egnede løsning er
indtegnet på Figur 5 og 6 herunder.

Figur 5 – Føringsvej for transmissionsrør.

Figur 6 – Føringsvej for transmissionsrør.
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Transmissionsrøret er nedgravet fra varmeværkets matrikel og frem til parkeringspladsen ved Ardagh, som er markeret med en rød cirkel på Figur 5. Herfra trækkes røret
over bygningerne til nordsiden af fabrikken, hvor kompressorerne er placeret. Røret
løber over taget ved afspændingshallerne, hvor der på et senere tidspunkt kan tilkobles yderligere varme. Disse placeringer er markeret med stiplede røde linjer på Figur 6.
Varmepumpen installeres i en ny tilbygning, som opføres ved den vestlige del af den
eksisterende bygning. Placeringen er skitseret på Figur 7.

Figur 7 – Tilbygningens placering ved varmeværket.

Den nye tilbygning til varmepumpen, placeres ved den blå firkant på Figur 7. Der er
ikke ledig plads i den eksisterende bygning og det er endnu ikke besluttet om værkets
gasmotor skal bibeholdes efter grundbeløbets bortfald. Indtil videre forventes det, at
motoranlægget vil bestå indtil Grundbeløb 2 udløber ved udgangen af 2019. Herefter
vil det blive vurderet hvorvidt det skal udrangeres.
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3 Indpasning i fjernvarmesystemet
Som beskrevet i afsnit 1, så består fjernvarmen i Fensmark i dag af både overskudsvarme og gasbaseret produktion. I forbindelse med det nye varmepumpeprojekt er det
derfor blevet undersøgt, hvordan den nye varme skal indpasses i den eksisterende produktion.
Det eksisterende overskudsvarmesystem med direkte genvinding, vil fortsat være det
mest energieffektive anlæg. Derfor prioriteres, at denne varme fortsat skal dække
grundlasten, mens den nye varmepumpe primært vil være i drift de 8 koldeste måneder. Varmepumpen fortrænger således primært varmeproduktion fra de naturgasbaserede anlæg.
I praksis installeres varmepumpen på fjernvarmeværket, hvor fremløbet kan opblandes med varme fra det eksisterende overskudsvarmeanlæg samt kedel og motor. Herved kan varmepumpens gennemsnitlige fremløbstemperatur holdes på 63-64 °C.
Figur 8 herunder viser princippet for det samlede varmeproduktionssystem.

Figur 8 – Principskitse for samlet system

I det eksisterende system leveres grundlasten af overskudsvarme fra Ardagh, som skitseres øverst på Figur 8. Herudover suppleres der med varme fra værkets gaskedel eller
gasmotor. For alle tre enheder kan varmen lagres i værkets akkumuleringstank. Med
det nye varmepumpeanlæg, nederst på Figur 8, kan der yderligere suppleres med 1,6
MW varme. Varmepumpen leverer direkte til fjernvarmens fremløb, hvor vandet kan
blandes op med varmere vand fra de øvrige enheder, så varmepumpens COP øges.
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Fordi grundlasten fortsat vil udgøres af den eksisterende overskudsvarme, og der derfor altid er varmere vand at blande op med, bliver varmepumpen konstrueret så den
kan nå en fremløbstemperatur på 75 °C. Herved kan den også driftes som en selvstændig enhed, hvis det skulle blive nødvendigt. På grund af varmepumpens relativt begrænsede kapacitet er det samlede system mest fleksibelt, når akkumuleringstanken
udelukkende udnyttes til enhederne med høj fremløbstemperatur.
Produktionsmønster og fordeling fremgår af figur 9.

Figur 9 – Fremtidig varmeproduktionsfordeling for Fensmark Fjernvarme med ny varmepumpeløsning.

Fra 2019 udgør den årlige graddagskorrigerede varmeproduktion 27.920 MWh. Som
det ses af Figur 9, dækkes grundlasten af den eksisterende overskudsvarmeleverance
på ca. 1,9 MW. Det nye varmepumpeanlæg vil supplere fra oktober til maj med 1,6
MW og i de koldeste måneder anvendes der herudover også gas. I dag foregår hele
produktionen, som varmepumpen fortrænger, med værkets gaskedel.
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Figur 10 viser den årlige produktionsfordeling, inklusive den nye varmepumpe.

Figur 10 – Årlig varmeproduktionsfordeling.
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4 Økonomi
I dette kapitel beskrives økonomien i det samlede projekt, herunder omkostninger ved
etablering af varmepumpeanlæg og nyttiggørelse af varmen. Endvidere beskrives forretningsmodellen for projektet, herunder hvordan omkostninger og indtægter fordeles
mellem parterne samt hvilken varmepris projektet medfølger.

4.1 Projektomkostninger
Der er udarbejdet følgende anlægsbudget for investeringsomkostningerne forbundet
med overskudsvarmeprojektet. Tabel 2 indeholder alle forventede omkostninger undtagen omkostninger til Ardaghs og fjernvarmeværkets driftsfolk i forbindelse med
etableringen, samt udgifter til optagelse af lån.

Investeringsbehov - Varmepumpe til overskudsvarme fra trykluft
Delsum varmepumpe
Varmepumpe inkl. styring, elforsyning og målertavle
Tilslutningsomkostninger SEAS (afbrydelig forb.)
Transformerstation 10 kV/400 V
Rørarbejder ved indskæring til eksisterende værk
SRO
Tilbygning til varmepumpe
Rørledning til Ardagh (samlet 3 mio. kr.)
Rørføring udenfor Ardaghs matr. (450 meter - primært ubefæstiget)
Rørføring internt på Ardaghs matr. (250 meter - over tag)
Veksler til kølesystem og SRO arbejde
Rådgivning
Projektledelse
Projektering
Udbud og kontrahering
Byggestyring
Tilsyn
Myndighedsbehandling
Revisorpåtegnelse af budget
Samlet

kr. 7.700.000
kr.
5.500.000
kr.
250.000
kr.
350.000
kr.
300.000
kr.
300.000
kr.
1.000.000
kr. 3.000.000
kr.
1.200.000
kr.
1.300.000
kr.
500.000
kr.
815.000
kr.
100.000
kr.
80.000
kr.
300.000
kr.
200.000
kr.
50.000
kr.
70.000
kr.
15.000
kr. 11.515.000

Tabel 2 – Forventede omkostninger for overskudsvarmeprojekt.
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4.2 Forretningsmodel
I forhold til ovnvarmeprojektet, har det nye varmepumpeprojekt væsentlig længere tilbagebetalingstid. Dette skyldes primært varmekildens lave temperatur, som betyder at
de løbende driftsomkostninger er højere, på grund af varmepumpens elforbrug.
Den længere investeringshorisont er bedre egnet til fjernvarmeværkets forretningsmodel end Ardaghs. Ved Fensmark Fjernvarme skal der investeres i nye produktionsanlæg
uanset hvad, da den gasbaserede varmeproduktion ikke er rentabel.
Fra Ardaghs perspektiv er der ikke et direkte behov for anlægsetableringen på samme
måde, som for fjernvarmeværket. Ardagh opnår ikke produktionsmæssige fordele ved
projektet og udover de klimamæssige fordele, kan Ardagh derfor primært betragte
projektet, som en større anlægsinvestering, der vil give et mindre afkast over tid.
Det er således fjernvarmeværket der har den største interesse i projektet og derfor er
det aftalt, at Fensmark Fjernvarme står for hovedparten af anlægsetableringen. Ardagh
udfører den del af anlægsetableringen, som foregår på Ardaghs matrikel. Denne del finansieres igennem Energispareordningen, så Ardagh ikke selv skal finansiere investeringsomkostningerne. For Ardagh består anlægsinvesteringerne af rørføring internt på
Ardaghs matrikel og et nyt vekslersystem til det eksisterende køletårn ved luftkompressorerne. Samlet set, er investeringsbehovet ved Ardagh anslået til 1,8 mio. kr.,
som altså dækkes via Energispareordningen.
Fjernvarmeværket afholder de øvrige investeringer inklusive transmissionsledningen
fra varmeværket og frem til Ardaghs matrikel. Varmeværkets samlede investeringsbehov udgør således kr. 9.715.000,Forretningsmodellen er valgt, da den kommercielle interesse primært ligger ved fjernvarmeværket. Ardagh stiller dog overskudsvarmen til rådighed og projekterer selv installationerne på fabrikken.
Værdi af energibesparelse og tilskud fra Energistyrelsen
Igennem Energiselskabernes Energispareindsats, skal alle net- og distributionsselskaber inden for el, fjernvarme og naturgas realisere en række energibesparelser. Med
ændringerne i den seneste aftale, kan fjernvarmeværker indberette besparelser ved
etablering af varmepumper. De genererede besparelser er ofte større end fjernvarmeværket selv skal realisere og i disse tilfælde kan værket sælge besparelsen til et andet
fjernvarmeværk eller energiselskab.
I øjeblikket kan energibesparelserne sælges til omkring 350 kr./MWh og projektet forventes at generere besparelser til en værdi af knap kr. 2,3 mio. Værdien heraf skal primært dække investeringsomkostningerne ved Ardagh, så Ardagh ikke har udgifter udover tidsforbruget til projektering og byggestyring under etableringen.
Side 15 af 27

Fensmark Fjernvarme har modtaget støtte fra Energistyrelsens tilskudsordning for investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme. Herigennem er der
opnået et støttebeløb på 1,35 mio. kr.
Når værdien af energibesparelsen og tilskuddet fra Energistyrelsen indregnes bliver de
samlede investeringsbehov:
Samlet investeringsbehov Ardagh Group:
-

Rørføring internt ved Ardagh:
Veksler til kølesystem:
Værdi af energibesparelse:
Netto investeringsbehov Ardagh:

1,3 mio. kr.
0,5 mio. kr.
- 1,8 mio. kr.
0,0 mio. kr.

Samlet investeringsbehov Fensmark Fjernvarme:
-

Varmepumpe:
Rørføring fra værk til Ardagh:
Rådgivning:
Værdi af energibesparelse (rest):
Tilskud fra Energistyrelsen
Netto investeringsbehov Fensmark FV:

7,7 mio. kr.
1,2 mio. kr.
0,8 mio. kr.
- 0,5 mio. kr.
- 1,3 mio. kr.
7,9 mio. kr.

Afregningsprisen for overskudsvarmeleverancerne er fastsat efter principperne, som
beskrives i det følgende.

4.3 Afregningspris for overskudsvarme
Baggrund
Som nævnt tidligere, har Fensmark Fjernvarme aktivt undersøgt alternative varmeproduktionsmuligheder til erstatning for den gasbaserede varmeproduktion, i forbindelse
med grundbeløbenes bortfald. Samtidig er varmeproduktionsprisen for de mulige alternativer vurderet i forhold til den tidligere afregningspris for overskudsvarmen fra
Ardagh.
For at afbøde prisstigninger på de mindre decentrale kraftvarmeværker, har regeringen gennemført en række tiltag. De mest konkrete tiltag indeholder gratis rådgivning
til grundbeløbsværker samt en tilskudsordning, hvor der ydes anlægstilskud til investering i eldrevne varmepumper. Med den seneste energispareaftale, udfasning af PSO-
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tariffen, samt de vedtagne og planlagte reduktioner i elafgiften, reduceres de fremtidige driftsomkostninger for eldrevne varmepumper markant.
Det ændrede omkostningsniveau for el til varme betyder, at varmeværket i fremtiden
kan få mulighed for selv at producere varme til en lavere pris end den, som varmeværket hidtil har betalt for overskudsvarmen.
I forbindelse med grundbeløbets bortfald, har Fensmark Fjernvarme undersøgt en
række muligheder for at undgå stigninger i varmeprisen. Herigennem er tre mulige
fremtidsscenarier identificeret, som i prioriteret rækkefølge er:
1) Grundlast 15,3 GWh: Spildvarme fra ovne
Vinterlast 8,2 GWh: Lille varmepumpe til kompressorkøl
Spidslast 4,4 GWh: Gaskedel
2) Grundlast 15,3 GWh: Lille varmepumpe til udeluft
Vinterlast 9,5 GWh: Spildvarme fra ovne
Spidslast 3,1 GWh: Gaskedel
3) Grundlast 15,3 GWh: Stor varmepumpe til udeluft
Vinterlast 8,2 GWh: Stor varmepumpe til udeluft
Spidslast 4,4 GWh: Gaskedel
I 2017 blev det besluttet at Fensmark Fjernvarme arbejder imod etablering af enten
løsningsforslag 1) eller 2) inden udgangen af 2019.
Løsningsforslag 1) vurderes at være det mest attraktive på længere sigt, da det samlede energiforbrug er mindst ved denne løsning. Samtidig bør denne løsning være attraktiv for Ardagh i form af indtægtsmuligheder ved varmesalg, tildeling af gratiskvoter
og en reduktion i virksomhedens netto energiforbrug.
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Alternativ: Varmeproduktionspris med luftvarmepumpe i 2017
Da det mest oplagte alternativ til overskudsvarme, er en luftvarmepumpe, beregnes
den fremtidige pris for overskudsvarmen derfor efter en referencepris, der tager udgangspunkt i en luftvarmepumpe.
Driftsomkostningerne til en luftvarmepumpe består af:
1) Varmepumpens elforbrug
2) Løbende vedligeholdelsesomkostninger
Omkostninger til el
I øjeblikket udgør elprisen for Fensmark Fjernvarme:
-

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

240 kr./MWh (Gns. DK-Øst 2017)
39 kr./MWh (SEAS NVE 2017)
83 kr./MWh (2017)
405 kr./MWh (2017)
169 kr./MWh (Q4 - 2017)
939 kr./MWh-el (2017)

Drift og vedligehold
Erfaringer fra tilsvarende anlæg viser, at vedligeholdelsesomkostninger for selve varmepumpen udgør omkring 10 kr./MWh-varme. Når anlægget etableres med luft som
varmekilde, vil der dog skulle påregnes lidt yderligere omkostninger til vedligehold af
køleflader og energiforbrug på ventilatorer. Hvis anlægget skal udnytte udeluft, sættes
vedligeholdelsesomkostningerne derfor til 15 kr./MWh-varme.
Samlet varmepris 2017
En varmepumpe som udnytter udeluft vil have en vægtet gennemsnits-COP på omkring 3,5. Heraf bliver den samlede varmeproduktionspris:
-

Elforbrug (939 kr./MWh-el):
Drift og vedligehold:
Samlet varmepris (2017):

268 kr./MWh-varme
15 kr./MWh-varme
283 kr./MWh-varme
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Fremtidig varmeproduktionspris med luftvarmepumpe (Alternativ)
Med udfasning af PSO-tariffen, samt reduktioner i elvarmeafgiften, vil varmeprisen
med en luftvarmepumpe være lavere end det nuværende niveau.
PSO-tariffen fastsættes løbende for et kvartal ad gangen afhængigt af faktiske omkostninger til vedvarende elproduktion. Disse varierer afhængigt af spotpris og produktionsmængder, og den præcise sats fastsættes derfor løbende frem til udgangen af
2021, hvor tariffen er helt udfaset. I december 2016, lavede Energistyrelsen følgende
estimat for PSO-tariffen i årene 2017-2022:
År
PSO-sats [kr./MWh]

2017
171

2018
169

2019
94

2020
50

2021
11

2022
0

Tabel 3 – Energistyrelsens forventning til PSO-tariffen frem imod 2022

Med aftalen om Erhvervs- og vækstinitiativer af 12. november 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, er det vedtaget at lempe elvarmeafgiften
for at tilskynde anvendelsen af blandt andet eldrevne varmepumper. Derfor nedsættes
elvarmeafgiften med 100 kr./MWh pr. 1. januar 2019. Parterne bag aftalen er enige
om at reducere elvarmeafgiften yderligere med 100 kr./MWh i 2020, igennem den
Grønne Klimapulje, samt søge at gennemføre en varig nedsættelse med 250 kr./MWh,
i forhold til 2017-niveau, fra og med 2021. Lempelserne for 2020 og 2021 er ikke vedtaget endeligt, men skal forhandles på plads. Aftalen betyder at elvarmeafgiften forventes at ligge på følgende niveau i 2019-2022:
År
Elvarmeafgift [kr./MWh]

2019
309

2020
212

2021
160

2022
163

Tabel 4 – Forventet elvarmeafgift iht. aftale om Erhvervs- og vækstinitiativer af 12. november 2017

Varmepris for luftvarmepumpe 2019-2022
Fastholdes det nuværende niveau for elspot og transport, imens reduktionerne i PSOtarif og elvarmeafgift indregnes, fås følgende fremtidig varmeproduktionspris for luftvarmepumpen:
År
Varmepris luftvarmepumpe [kr./MWh-varme]

2019

2020

2021

2022

234

193

167

165

Tabel 5 – Beregnet varmepris for luftvarmepumpe i 2019-2022
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Prissætning for overskudsvarme fra ovne
Ovenstående overvejelser har været anvendt i forbindelse med fremtidige prissætning
af overskudsvarmen fra Ardagh. Den tiltænkte varmepumpe kan installeres, så den
supplerer overskudsvarmen fra Ardaghs ovne i vinterperioden, ved at anvende luft eller yderligere overskudsvarme fra Ardaghs luftkompressorer, som skitseret i Scenarie
1) i indledningen. Der vil samtidig være mulighed for at udnytte yderligere overskudsvarme i fremtiden efterhånden som varmegrundlaget udvides. Den planlagte varmepumpe, kan også installeres så den dækker grundlasten og suppleres med overskudsvarme fra Ardaghs ovne i vinterperioden, som skitseret i Scenarie 2) i indledningen.
Fensmark Fjernvarme er mest interesserede i en løsning som i Scenarie 1), hvor varmepumpen udnytter kompressorvarme, fordi denne løsning har det mindste samlede
energiforbrug. Samtidig kan varmeværket nøjes med at investere i et mindre varmepumpeanlæg for at fortrænge hovedparten af gasforbruget. Scenariet er dog kun relevant, hvis prisen på overskudsvarmen er den samme som luftvarmepumpen vil kunne
producere til.
Derfor ønsker fjernvarmeværket en aftale, hvor prisen for ovnvarme afspejler værkets
alternativ med en luftvarmepumpe.
Da dele af lempelsen på elvarmeafgiften endnu ikke ligger helt fast, og der samtidig vil
være fluktuationer i elspotprisen, distributionstarif, net- og systemtarif samt afviklingen af PSO-tariffen, er det aftalt at prisen for ovnvarme beregnes for et år ad gangen.
Denne beregnes som:
𝑷𝒓𝒊𝒔 𝒐𝒗𝒏𝒗𝒂𝒓𝒎𝒆 =

𝑆𝑎𝑚𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠
𝑘𝑟./𝑀𝑊ℎ + 15 𝑘𝑟./𝑀𝑊ℎ
3,5

Den samlede elpris beregnes som varmeværkets aktuelle pris for el til varmeproduktion for det kommende år. De 15 kr./MWh afspejler varmeværkets alternative udgifter
til service og vedligehold på varmepumpeanlægget.
Varmeværkets faktiske elvarmepris vil aldrig kunne beregnes præcist for det kommende år, da niveauerne for de enkelte omkostninger kan variere henover året. Dette
vil særligt være gældende for elspotprisen.
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Derfor er det vedtaget, at elprisen for det kommende år beregnes efter følgende:
Elspot
Gennemsnitsprisen i området (DK-Øst) for det forudgående år.
Distributionstarif
Gennemsnitsprisen fra varmeværkets leverandør for det forudgående år. Prisen gælder tilslutning på 10 kV-niveau ved et årligt aftag på mere end 1 mio. kWh.
Net- og systemtarif
Her bruges Energinets fastlagte tariffer for det kommende år.
PSO-tarif
Fastsættes efter Energistyrelsens estimat for det kommende år. Her vil den faktiske tarif kunne afvige fra estimatet. Da PSO-tariffen er under udfasning, vurderes det dog at
eventuelle afvigelser ikke vil få betydning for den samlede aftale.
Elvarmeafgift
Fastsættes efter den gældende sats for det kommende år.
Øvrigt
Såfremt rammebetingelserne ændres, så afgifter eller øvrige elementer fjernes eller
tilføjes, og den samlede omkostning til drift af et varmepumpeanlæg i referencen ændres, indføres ændringerne i beregningen. Herved afspejler afregningsprisen altid varmeværkets alternative produktionsomkostning med en luftvarmepumpe.
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Prissætning for ny overskudsvarme fra luftkompressorer
Ligesom for ovnvarmen, ønsker fjernvarmeværket en pris der svarer til værkets referencepris med en luftvarmepumpe. For at udnytte kompressorvarmen, skal temperaturniveauet dog øges igennem varmepumpen, hvilket er forbundet med udgifter til elforbrug samt drift og vedligehold. Elforbruget er dog lavere end ved en luftvarmepumpe og værdien af overskudsvarmen svarer derfor til denne forskel i elforbrug. Med
overskudsvarme vil varmepumpens COP-værdi være 5,0 i stedet for 3,5 med udeluft.
Samtidig vil drift og vedligeholdelsesomkostningerne udgøre omkring 10 kr./MWh
frem for 15 kr./MWh ved udeluft.
Til produktion af 5 enheder fjernvarme anvendes én enhed elektricitet og fire enheder
overskudsvarme. Anlæggets varmepris kan således beregnes som:
𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 =

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 + 4 ∗ 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑣𝑎𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠
+ 10 𝑘𝑟./𝑀𝑊ℎ
5

Løsningen er rentabel for fjernvarmeværket, hvis den samlede varmepris modsvarer
referenceprisen med en luftvarmepumpe. Referenceprisen på varme og den anvendte
elpris beregnes for et år ad gangen på samme måde, som beskrevet i forrige afsnit.
Med den forventede udvikling i referenceprisen, vil kompressorvarme således blive afregnet til:
År
Referencepris
[kr./MWh-varme]
Afledt pris for kompressorvarme [kr./MWh-varme)

2019

2020

2021

2022

234

193

167

165

88

73

63

63

Tabel 6 – Varmeværkets alternative varmepris og den beregnede værdi af kompressorvarmen
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Resulterende afregningspris
Med de ændrede rammebetingelser for elforbrug til varmeproduktion, vil en luftvarmepumpe give fjernvarmeværket væsentlig billigere varme end på nuværende tidspunkt. Den faktiske udvikling kendes ikke, men det vil ikke være utænkeligt, at referenceprisen udvikler sig som skitseret i Tabel 4.
Med den foreslåede beregningsmetode, vil overskudsvarmen fra Ardagh altid blive afregnet efter en beregnet markedspris, som vil modsvare de faktiske forhold for en luftvarmepumpe. Herigennem sikres det, at Ardagh altid kan afhænde overskudsvarmen
til den pris, som varmeværket selv vil kunne producere til. Samtidig vil varmeværket
aldrig betale mere for varmen end hvis den blev produceret med en luftvarmepumpe.
Varmeprisen fastsættes for et år ad gangen, ved indgangen til hvert kalenderår, ud fra
principperne som beskrives herover.
Som nævnt tidligere, forventes det at den beregnede varmepris (referenceprisen) vil
falde frem imod 2022. Tabel 7 herunder viser niveauet samt det samlede vederlag for
leverancen, hvis elspot og transportomkostninger fastholdes på nuværende niveau,
imens PSO-tarif og elafgift reduceres, som skitseret i Tabel 3 og Tabel 4:
År

2019

2020

2021

2022

234

193

167

165

234 kr./MWh

193 kr./MWh

167 kr./MWh 165 kr./MWh

Kr. 3,57 mio.

2,96 mio. kr.

2,56 mio. kr.

2,52 mio. kr.

88 kr./MWh

73 kr./MWh

63 kr./MWh

63 kr./MWh

Kr. 573.000

Kr. 475.000

Kr. 412.000

Kr. 406.000

Samlet vederlag

Kr. 4,15 mio.

Kr. 3,43 mio.

Kr. 2,97 mio.

Kr. 2,93 mio.

Vederlag efter OV-afgift
Ny opgørelsesmetode

Kr. 3,12 mio.

Kr. 2,58 mio.

Kr. 2,23 mio.

Kr. 2,20 mio.

Referencepris
[kr./MWh-varme]
Afregningspris ovnvarme
Årligt vederlag for
ovnvarme (15.300 MWh)
Afledt pris for
Kompressorvarme
Samlet årligt vederlag for
komp.varme (6.500 MWh)

Tabel 7 – Beregnet varmepris samt årligt vederlag ved Scenarie 1

Det er dog usikkert om lempelsen i elvarmeafgiften efter 2019, vil udvikle sig som antaget. Ændringer i øvrige faktorer kan ligeledes give et andet resultat end det skitserede.
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Med den valgte finansieringsmodel, hvor anlægsinvesteringen ved Ardagh finansieres
igennem energibesparelsen, vurderes det, at der ikke skal betales overskudsvarmeafgift af anlægsomkostningerne.
Ardagh skal derimod betale overskudsvarmeafgift af den løbende afregning for overskudsvarmen. Her udgør overskudsvarmeafgiften en procentsats af vederlaget for varmeleverancen. Denne beregnes som 33 % af vederlaget eksklusive overskudsvarmeafgift, hvilket svarer til knap 25 % af det samlede vederlag.

5 Projektfordele
Den primære baggrund for projektet er de økonomiske og miljømæssige fordele som
realiseres, når den samme energi kan udnyttes to gange. Først bruges energien til
smeltning og produktion af glasemballage og herefter er temperaturen fortsat høj nok
til, at den samme energi kan udnyttes for anden gang til fjernvarmeproduktion. Dette
betyder, at alt den overskudsvarme, der leveres til Fensmark Fjernvarme, direkte fortrænger alternativ varmeproduktion. De samlede fordele ved projektet beskrives i det
følgende.
Grøn vækst, styrket konkurrenceevne og grøn branding
En realisering af dette overskudsvarmeprojekt vil lede til en investering på ca. 11,5
mio. kr. I forbindelse med anlægsarbejdet indkøbes entreprenørydelser ved danske leverandører. Herunder ydelser ved lokale leverandører, herunder håndværkere. Dette
giver en direkte beskæftigelseseffekt i anlægsperioden, som dog er relativt beskeden.
Det anslås at projektet samlet vil genere en samlet beskæftigelse på 5 mandeår.
Projektet vil fortrænge anvendelsen af gas på gaskedlerne. Når udgifterne til import af
gas til fjernvarmeværket reduceres og erstattes af lokalt ”produceret” brændsel i form
af overskudsvarmen fra Ardagh Glass, øges den lokale omsætning. Hermed bliver glasværket mere konkurrencedygtigt og mulighederne for reinvestering, vækst og udvidelser med flere arbejdspladser øges.
Dette styrkes yderligere, da en stor del af Ardagh Group’s internationale kunder efterspørger miljøvenlig og energieffektiv produktion. I denne sammenhæng kan Ardagh
Group opnå konkurrencefordele og yderligere vækst ved at fremvise Ardagh Glass Holmegaard, som demonstratorium for grøn energiudnyttelse. Projektet har således en
stor brandingværdi for Ardagh som virksomhed.
For Fensmark by betyder overskudsvarmeprojektet, at varmeprisen holdes nede, hvilket dels gør byen attraktiv at bo i og dels betyder, at borgernes midler kan bruges på
øvrige formål. Dette kan for eksempel være i lokale serviceerhverv, modernisering af
boliger med mere.
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Miljø- og energimæssige fordele
Samlet set udgør overskudsvarmen omkring 23.500 MWh, svarende til knap 85 %, af
værkets årlige behov på 28.000 MWh til de 1.300 husstande. Overskudsvarmen reducerer naturgasforbruget med godt 2 mio. Nm3/år, hvilket betyder, at CO2- og NOxemissionerne reduceres med henholdsvis 5.000 tons og 3.000 kg årligt. Til gengæld har
varmepumpen et elforbrug på omkring 1.500 MWh, så den samlede energibesparelse
udgør omkring 22.000 MWh.
Som tidligere nævnt, er det blot omkring 55 % af boligerne i Fensmark, som forsynes
via fjernvarme. De øvrige huse opvarmes via individuelle naturgaskedler og efterhånden som kedlerne nedslides, ønsker mange af beboerne at overgå til den billigere
fjernvarme. Dette kan dog ofte være vanskeligt, da det kræver positiv samfundsøkonomi ud fra Energistyrelsens forudsætninger. Substituering af individuelt gasforbrug
med gasforbrug på fjernvarmeværket, har selvsagt ikke særlig stor samfundsøkonomisk gevinst. Men når det individuelle gasforbrug substitueres med overskudsvarme
fra glasværket, bidrager konverteringerne i langt højere grad til samfundsøkonomien.
Når mængden af overskudsvarme fra glasværket øges, øges mulighederne derfor samtidig for at konvertere individuelt opvarmede forbrugere, hvilket igen øger muligheden
for at anvende yderligere overskudsvarme. På den måde kan udvidelserne bane vej for
en langt større nyttiggørelse af energien fra glasværket, hvor endnu mere naturgas fortrænges og flere borgere i Fensmark kan nyde godt af den billige overskudsvarme.
Ud fra de opgjorte overskudsvarmepotentialer i Fensmark, bør der kunne leveres overskudsvarmebaseret fjernvarme til mindst 3.000 husstande.
Økonomiske fordele
Afhængigt af energipriserne, modtager Ardagh Glass Holmegaard et vederlag på omkring 3,0 mio. kr. årligt efter overskudsvarmeafgift. Set i forhold til virksomhedens omsætning, er beløbet relativt beskedent. Men på grund af Energispareordningen fås en
kort tilbagebetalingstid og efter få år, bliver provenuet stort, da de løbende driftsomkostninger er små.
Får det nye varmepumpeprojekt forventes det, at Ardagh vil få en samlet merindtægt
på omkring 10 mio. kr. over en periode på 20 år.
For den del af varmen som hidrører smelteovnene får Ardagh Group tildelt gratis kvoter i CO2-kvotesystemet. Med de nuværende kvotepriser udgør denne værdi omkring
300.000 kr./år.
For det nye anlæg, hvor varmepumpen bortkøler spildvarmen fra luftkompressorerne,
bibeholder glasværket sit eksisterende køletårn, da fjernvarmeværket ikke kan aftage
varmen i sommerperioden. For det nye varmepumpeanlæg, er der derfor ikke afledte
fordele udover det direkte vederlag for overskudsvarmen.
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For Fensmark Fjernvarme betyder samarbejdet med Ardagh Glass Holmegaard, at værket opnår en væsentlig lavere varmepris end et alternativ med naturgas. Besparelsen
svinger afhængigt af brændselspriserne, men for de seneste fem år, har afregningsprisen for ovnvarmen typisk været omkring 25 % lavere end værkets alternative produktionspris.
Dette svarer til en gennemsnitlig besparelse for hver af de ca. 1.300 forbrugere på omkring 1.500 kr. årligt, inklusive moms. Udnyttelsen af overskudsvarme afspejles således
også i varmeprisen, som udgør under 12.000 kr./år for et standardhus. Dette er væsentlig lavere end varmeprisen i København og markant mindre end for de fleste sammenlignelige decentrale værker.
Med det nye varmepumpeanlæg ændres afregningsprisen for overskudsvarmen, så
den afspejler produktionsprisen for en tilsvarende varmepumpe, der udnytter udeluft
som varmekilde. I første omgang vil det reducere afregningsprisen pr. MWh en smule
og samtidig muliggøre leverance af en større varmemængde. Alt i alt, vil løsningen reducere varmeprisen i Fensmark yderligere.
Fordelen er opsummeret i Tabel 8 herunder:
•
Miljøfordele
Energifordele
Økonomiske fordele
Indflydelse på forbrugerprisen
Vækst og beskæftigelse
Øget konkurrenceevne og branding

Reduktion i klimabelastning:
5.000 ton CO2 og 3.000 kg NOX

•

Energieffektivisering: Udnyttelse af
22.000 MWh spildvarme årligt

•
•
•

Merindtægt for Ardagh
Reduceret varmepris for Fensmark
Reduceret varmepris: Ca. kr. 2.000,om året for en almindelig husstand.

•
•
•
•

Anlægsetablering
Øget soliditetsgrad ved Ardagh
Indtjening ved salg af varme
Mere miljøvenligt produkt

Tabel 8 – Fordele ved udnyttelsen af overskudsvarme i Fensmark.
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6 Opsummering
•

•

•
•

•

Med det kommende varmepumpeanlæg, vil omkring 85 % af varmen, for de
1.300 forbrugere ved Fensmark Fjernvarme, bestå af overskudsvarme fra glasværket.
Nyttiggørelse af overskudsvarmen fra Ardagh gør varmeproduktionen fra Fensmark Fjernvarme mere bæredygtig med markante reduktioner i CO2- og NOxemissioner. Dette øger den samfundsøkonomisk gevinst ved konvertering fra
individuel opvarmning til fjernvarme, hvor flere konverteringer igen øger mulighederne for udnyttelse af overskudsvarme med endnu større klimamæssige
fordele.
Der er lavet en fornuftig aftale omkring afregningsprisen, hvor der tages udgangspunkt i den aktuelle produktionspris på en alternativ luftvarmepumpe.
Rent økonomisk opnår Ardagh Glass Holmegaard et fornuftigt provenu, et reduceret behov for indkøb af CO2-kvoter og et bedre energiregnskab. Alt dette
styrker virksomhedens konkurrenceevne og kan skabe yderligere arbejdspladser. Borgerne i Fensmark får færre omkostninger til varmeforsyning og hermed
flere frie midler, som blandt andet kan investeres i lokalområdet.
Fensmark Fjernvarme har i februar 2018 indsendt projektforslag på et varmepumpeanlæg med udnyttelse af overskudsvarme fra Ardagh. Projektet er blevet godkendt politisk og vil blive projekteret og udbudt i løbet af 2018.
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