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Introduktion
I flere danske virksomheder eksisterer der gode potentialer for at udnytte spildvarme fra produktion og
andre aktiviteter. Overordnet er det fastslået af Energistyrelsen at ca. 10 % af erhvervslivets energiforbrug
kan genvindes og udnyttes igen.
Energi fra spild/overskudsvarme kan enten blive brugt til proces eller rumvarme i virksomheden eller sælges
som fjernvarme.

Overskudsvarme?
Teknisk definition:
”Overskudsvarme er, energimæssigt set, den varme, som ikke kan anvendes yderligere i produktionsprocesserne, når en virksomhed har gjort alt for at energieffektivisere sine processer”.
Overskudsvarmen vil ofte være teknisk mulig at udnytte og kan give væsentlige energibesparelser til
virksomheden, eller give indtægter ved salg af energien til andre, f.eks. til naboer eller fjernvarmenettet. Business casen afgør, om det er rentabelt at investere i at kunne genudnytte overskudsvarmen.
Afgiftsreglerne finder du på s. 8.
Så er du en produktionsvirksomhed, som koger, køler, varmer, tørrer, brænder, smelter eller lignende så har
du højst sandsynligt et økonomisk tab ved uudnyttet overskudsvarme fra din produktion.
Denne guide vil..
..hjælpe dig med at komme i gang med at udnytte
denne varme og optimere din produktion og du vil
her blive præsenteret for:
•
•
•
•

Idé-katalog
Tilskudsmuligheder
Step-by-step guide
Regler og rammevilkår

Typiske processer med
overskudsvarme
•
•
•
•
•
•
•

Opvarmning/kogning
Tørring
Inddampning
Destillation
Smeltning/støbning
Køle/frys
Trykluft og procesluft

Intern eller ekstern udnyttelse af overskudsvarme?
Ved overskudsvarmeprojekter skelner vi imellem om varmen bliver udnyttet ”internt” eller ”eksternt”, da
dette har betydning for, hvilke aktører du med fordel bør involvere i projektet og om du skal betale overskudsvarmeafgift.
Intern udnyttelse af overskudsvarme

Ekstern udnyttelse af overskudsvarme

Udnytter du din overskudsvarme i egne bygninger til
f.eks. proces eller rumopvarmning, så kalder man det
intern udnyttelse.

Udnytter du din overskudsvarme eksternt, betyder det, at du sælger den overskydende varme til
fjernvarmenettet eller anden lokal aftager f.eks.
en anden nærtliggende virksomhed.

Energi brugt til procesformål er altid fritaget for overskudsvarmeafgift. Det samme gælder dog ikke energi
brugt til komfort f.eks. rumopvarmning.

Denne form for udnyttelse er pålagt overskudsvarmeafgift.
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Idé-katalog
I dette afsnit bliver du præsenteret for forskellige typer af overskudsvarmeprojekter. Projektideerne er reelle projekter fra konkrete virksomheder.
Projektideerne er inddelt efter de to kategorier ”intern” eller ”ekstern” udnyttelse.

Eksempler på intern udnyttelse af overskudsvarme
Fødevarevirksomhed opvarmer rengøringsvand med overskudsvarme fra kølerum
Jensen’s Køkken fremstiller fødevarer, som kræver køling. Virksomheden bruger den overskydende
varme fra kølingen, til at opvarme virksomhedens rengøringsvand. Det giver en årlig besparelse på
528.000 kr.
Jensen’s Køkken fremstiller spareribs, sovs og andre fødevarer, som derefter skal køles ned. At køre sådan
et køkken, kræver store mængder af varmt vand til rengøring; 80-90 kubikmeter pr. dag.
Derfor har Jensens installeret en højtemperatur-CO2-varmepumpe, som udnytter kølevandet fra kølekompressorerne til frostrum og kølede lokaler (12 ˚C). Samtidig installererede Jensen’s
Køkken en vandtank på 60 kubikmeter, som i løbet af dagen stille
og roligt bliver fyldt op med varmt vand.
Projektet betyder, at Jensen’s Køkken sparer markante olie-udgifter til opvarmning af vand til omkring 0,5 mio. kr. årligt.
Zoo bruger varme fra køling til afdugning af ruder i anlæg
I forbindelse med udskiftningen af køleanlægget, investerede Odense Zoo i en ”overhedningsfjerner”,
som gjorde det muligt at udnytte overskudsvarmen fra køleanlægget.
Da Odense Zoo skulle skifte deres køleanlæg til et nyt og mere energieffektivt anlæg, ønskede maskinmester i Odense Zoo, Palle Mortensen, at overskudsvarmen skulle udnyttes. Odense Zoo investerede 37.000
kr. i en såkaldt ”overhedningsfjerner” til køleanlægget, og på den måde sparer de nu 9.000 kr. årligt på
varmeregningen.
Overskudsvarmen bliver brugt til at afdugge ruderne i pingvinanlægget, ved at varme luften op ved hjælp af overhedningsfjerneren. Palle Mathiesen glæder sig selvfølgelig over den økonomiske gevinst, men også at indgrebet var så forholdsvis nem
”Fra den dag vi trykkede på knappen, virkede det bare”.
Afgift: Odense Zoo betaler ikke overskudsvarmeafgift, da afdugning af ruder i anlægget er defineret som
”en aktivitet med procesformål”.
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Kontorbygning udnytter overskudsvarme fra serverrum til rumvarme og brugsvand
Hos EnergiMidt bliver overskudsvarmen fra serverrummet. brugt til rumvarme og opvarmning af
brugsvand. Overskudsvarmen dækker hele bygningens varmebehov.
I mange kontorbygninger findes der store serverrum, som skal køles året rundt. Her kan det være en oplagt
idé at udnytte overskudsvarmen. Køleanlægget kræver et stort energiforbrug, som afgiver en mængde
varme, der traditionelt ledes direkte ud i det blå.
I EnergiMidts administrationsbygning i Silkeborg er kapaciteten fra serverrummet stor nok til, at dække bygningens varmebehov næsten hele to gange. Derfor har
man tænkt køle-, varme- og ventilationsanlæg sammen,
og varmen fra serverrummet bliver nu, ved hjælp af et
ventilationsanlæg og en varmepumpe, udnyttet til at dække hele bygningens varmeforbrug.
Om afgift på udnyttelse af overskudsvarme i kontorbygninger:
Da EnergiMidt ikke skal betale energiafgift, af den energi de bruger til at køle serverummet med, skal de i
stedet betale afgift af den overskudsvarme, som de udnytter til opvarmning.
I mange liberale erhverv (f.eks. advokatkontorer), er det dog sådan at man skal betale energiafgift til driften
af sine serverrum. En sådan virksomhed skal derfor ikke betale afgift af overskudsvarmen fra deres serverrum.

Eksempler på ekstern udnyttelse af overskudsvarme:
Glasproducent leverer varme til 1.300 husstande
I Næstved har Ardagh Glas Holmegaard siden 2014 leveret overskudsvarme til Fensmark Fjernvarme,
svarende til ca. 1.300 husstandes varmeforbrug. Fjernvarmeværket erstatter dermed den traditionelle
varmeproduktion med overskudsvarmen fra glasfabrikken, til gavn for fjernvarmeværkets kunder i
form af en lavere pris pr. kWh.
For Fensmark Fjernvarme udgør overskudsvarmen fra glasfabrikken ca. 60 % af varmeproduktionen. Det betyder, at
fjernvarmeselskabet sparer mellem 1 og 1,7 millioner m3 gas
om året, og CO2-besparelsen er på over 3.000 ton. Samtidig
sparer kunderne 20 % på varmeregningen.

Nøgleoplysninger
Varmemængde
14.000 MWh/år
Investering (Ardagh)
12 mio. kr.
Tilbagebetalingstid
3 År
Salg af energibesparelse
Ja
Overskudsvarmeafgift
Ja

I forbindelse med projektet opnåede Ardagh Glass Holmegaard også store energibesparelser, som de solgte til forsyningsselskabet. Salget af energibesparelsen gennem ”Energispareordningen”, var et væsentligt tilskud til
anlægsinvesteringerne og dermed en delbetaling af projektet, som har fået tilbagebetalingstiden helt ned
på 2,5 år.
Ardagh Glass Holmegaard og Fensmark Fjernvarme har ambitioner om at udnytte endnu mere overskudsvarme fremover og undersøger nu mulighederne.

Guide til udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder

Side |4

