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1 OPSUMMERING 
I dette notat er overskudsvarmepotentialet i erhvervslivet i Region Sjælland estimeret. Region Sjælland 

indeholder 17 kommuner og potentialet er indledningsvist bestemt på virksomhedsniveau og dernæst 

aggregeret på kommuneniveau.  

 

Arbejdet tager udgangspunkt i en metode udviklet af DTU & Viegand Maagøe, som er beskrevet i afsnit 

2 ”indledende fordeling”. Det er i arbejdsprocessen konstateret, at der er en række huller i metoden i 

forhold til at finde det fuldstændige potentiale i alle for GATE21-relevante sektorer. Dette angår datacen-

tre, renseanlæg, kølehuse, øvrige udeladte branchekoder og overskudsvarme relateret til virksomheder-

nes elforbrug generelt (andel af energiforbrug afsat i køletårne). Alt dette bliver inkluderet i afsnit 3 ”Vali-

dering”, hvor også potentialet i de største virksomheder revurderes. 

 

Det tekniske overskudsvarmepotentiale bestemmes til 4,9 PJ årligt. Heraf er 70 % til rådighed under 50 

grader, 10% er til rådighed mellem 50 og 90 grader og de sidste 20 % er til rådighed over 90 grader. 

Temperaturniveauet er afgørende ift. økonomien i at nyttiggøre overskudsvarmen. Halvdelen af de 4,9 

PJ befinder sig i Kalundborg kommune og er relateret til enkeltvirksomheder dér. 

 

Der opstilles i afsnit 4 ”Økonomi” en simpel selskabsøkonomisk model til at estimere tilbagebetalingsti-

den ved integration af overskudsvarmen i det nærmeste fjernvarmenet. Modellen bygger på varmekvali-

tet, afstand til fjernvarmenettet og mængden af energi. Det estimeres at ved en varmepris på 300 

kr./MWh kan 20 % af potentialet realiseres med en tilbagebetalingstid under 4 år. Dernæst kan 55 % af 

potentialet realiseres med en tilbagebetalingstid på 4-10 år. De resterende 25% vil have tilbagebeta-

lingstider over 10 år. 

 

Det skal nævnes at der til den økonomiske analyse tages udgangspunkt i en elpris til varmeproduktion, 

hvor PSO er udfaset og elvarmeafgiften er reduceret jf. regerings energiudspil 2018. Dette er ikke vedta-

get endnu. Overskudsvarmafgiften er sat til det nuværende niveau, på trods af at denne også sænkes i 

udspillet. Dette da der ikke er kommet noget konkret bud på hvordan den vil blive sænket. 

 

Der laves sidst i notatet yderligere en følsomhedsanalyse på varmeprisen (substitutionsprisen), antal 

driftstimer samt en scenarieanalyse på elafgiften. Det ses at resultaterne afhænger meget af varmepri-

sen. Driftstimerne forskyder tilbagebetalingstiden lineært og vil være udslagsgivende for projekter på 

grænsen af tilladelig tilbagebetalingstid. Det ses fra elafgiftsscenarierne at varmepumpeprojekter er me-

get afhænge af energiudspillet. 
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2 INDLEDENDE FORDELING 
Den indledende estimering af overskudsvarmepotentialet er udviklet af DTU sammen med Viegand 

Maagøe. Metoden er her beskrevet. 

 

Overskudsvarmepotentialet er estimeret på baggrund af data om totalt energiforbrug fra Danmarks stati-

stik. Med udgangspunkt i disse data, er der udført en hovedkortlægning af energiforbruget fordelt på 

brændselstyper inddelt på branchetyper. 

 

Det har derfra været undersøgt, hvordan energien konverteres i de forskellige brancher og hvilke tab der 

gør sig gældende1. Dernæst er der foretaget et detaljeret studie af de forskellige brancher og hvilke ty-

per af termiske operationer, der er karakteristiske2. Med denne viden er der fundet en pulje af over-

skudsvarmepotentiale fordelt på brancher, samt i temperaturintervaller. 

 

Ved at lave et udtræk fra CVR-registeret med branchekoder kendes nu både virksomhederne, deres 

position samt potentialet på brancheniveau. Tilbage er at fordele branchepotentialet på virksomheder. 

Dette er gjort på baggrund af virksomhedernes CO2 udledning. For virksomheder der ikke er kvotebelagt 

anvendes antallet af medarbejdere, dette vil dog være mindre spillere. 

 

Tilslutningsafstande er fundet ved at benytte GIS kort over hvilke zoner der har fjernvarme samt virk-

somhedernes fysiske placering. Afstandene skal da ses som afstanden til nærmeste zone der er forsy-

net med fjernvarme og ikke som nærmeste fjernvarmerør.  

 

Data er fordelt i tre kategorier der indikerer kvaliteten af overskudsvarmen: 

• Varme under 50 °C:  WH < 50 °C 

• Varme mellem 50 °C og 90 °C:  WH 50-90 °C 

• Varme over 90 °C:  WH > 90 °C 

 

Hvad der i dette studie ikke er inkluderet er: 

• Datacentre:  Der er ikke nogen i region Sjælland jf.3 

• Spildevandsanlæg: Inkluderet ved at bruge vandudledningsdata på individuelle anlæg.4  

• En længere række brancher. Kun 22 branchekoder er medtaget (se Bilag A for liste). 

• Elforbrug på alle brancher. Kun termiske processer er medtaget. 

 

Disse elementer vil blive inkluderet under kapitlet om validering og samtidig vil de største virksomheder 

blive undersøgt.  
  

                                                           
1 Bühler, F., Nguyen, T.-V., & Elmegaard, B. (2016). Energy and Exergy Analyses of the Danish Industry Sector. Applied Energy, 

184, 1447–1459. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.02.072  
2 Bühler, F., Holm, F. M., Huang, B., Andreasen, J. G., & Elmegaard, B. (2015). Mapping of low temperature heat sources in Den-
mark. Proceedings of Ecos 2015. 
3 http://www.datacentermap.com/denmark/datacenters.html  
4 http://mst.dk/media/114910/punktkilder-2015.pdf  

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.02.072
http://www.datacentermap.com/denmark/datacenters.html
http://mst.dk/media/114910/punktkilder-2015.pdf
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3 VALIDERING 
I forbindelse med valideringsprocessen er der foretaget tre markante ændringer. Der er først og frem-

mest tilføjet en række virksomheder, som er faldet udenfor metoden. Dernæst er overskudsvarmepoten-

tialet fra el tilføjet, og slutteligt er der kigget konkret på alle virksomheder med potentialer over 5 TJ/år. 

 

3.1 VIRKSOMHEDER DER IKKE ER KVOTEBELAGT 

DTU-metoden behandler ikke-kvotebelagte virksomheder på en særskilt måde. Da der ikke kan fordeles 

ud fra kvoter, fordeles i stedet ud fra antallet af medarbejdere, dette er en noget grov metode. Der må 

forventes høje afvigelser, til gengæld er det kun 3,9 % af det samlede estimerede overskudsvarmepo-

tentiale, som er omfattet af denne fordelingsmetode. Indflydelsen på det samlede resultat forventes der-

for lille.  

 

Det skal understreges at denne fordeling omfatter 82 % af medtagne virksomheder. Det er dog som 

nævnt i afsnit 2 kun små virksomheder og derfor ender det samlede berørte bidrag på en lille andel. 

 

3.2 TILFØJELSER 

DTU’s metode indeholder desværre ikke alle branchekoder, der er udplukket 22 brancher (se Bilag A for 

liste) som dækker over ~80% af energipotentialet. Dette medfører at enkelte store virksomheder, der 

ikke ligger indenfor disse 22 brancher, falder udenfor metoden. Eksempelvis falder Ardagh Holmegaard 

udenfor metoden, da glasfremstilling (231300) ikke er en del af den prioriterede branchekodeliste (se 

Bilag A). 

 

Udeladte virksomheder er tilføjet gennem følgende metode, som primært baserer sig på erfaring: 

• Identificering af udeladte områder  (Afsnit 3.2.1 & 3.2.2) 

o Baseret på erfaring og arbejde med brancherne. 

• Identificering af konkrete store virksomheder  (Tabel 1) 

o Baseret på erfaring og arbejde med brancherne. 

o Inspiration fra liste over mest omsættende virksomheder i Region Sjælland.5 

 

3.2.1 Renseanlæg 

Punktkilderapporten6 giver præcise vandudledningsmængder per rensningsanlæg. De var ikke inklude-

ret i første runde af kortlægningen, men lægges til på baggrund af udvidet arbejde mellem DTU og Vie-

gand Maagøe: 

“The waste heat is estimated on the basis of interviews with technical managers from waste 

water treatment plants, records from Ministry of the Environment and experiences from Viegand Maa-

gøes reporting of energy savings from several projects within this sector.” 7 

  

Den primære del kommer fra varmen i udledningsvandet, hvor der for alle værker er beregnet en gen-

nemsnitstemperatur på 12 °C, som kan køles til 10 °C. Dette er en lille temperaturdifferens, men der er 

store mængder vand. Da vandudledningsmængder kendes præcist, formodes potentialerne valide. 

 

3.2.2 Kølehuse 

På baggrund af en konkret kortlægning vurderes et overskudsvarmepotentiale som funktion af størrel-

sen på selve køle- og frostlageret. Det viser sig at niveauet er ca. 2 MWh/(år·m2) dette er brugt som ud-

gangspunkt for andre anlæg. Varmen er tilgængelig ved kondensatorerne på køleanlægget ved en tem-

peratur under 50 °C.  

 

                                                           
5 http://www.largestcompanies.dk/toplists/danmark/de-storste-virksomheder-malt-pa-omsaetning/region-sjalland  
6 http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89739/Punktkilderapport2012.pdf 
7 Bühler, F., Holm, F. M., Huang, B., Andreasen, J. G., & Elmegaard, B. (2015). Mapping of low temperature heat sources in Den-

mark. Proceedings of Ecos 2015. 

http://www.largestcompanies.dk/toplists/danmark/de-storste-virksomheder-malt-pa-omsaetning/region-sjalland
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89739/Punktkilderapport2012.pdf
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Hvis størrelsen af kølelagret ikke er angivet, er det antaget, at det er 5% af hele fødevarelagerets areal, 

som er til køl og frys. Dette også fra et kendt eksempel. 

 

De store kæder af kølehuse såsom Claus Sørensen og Agri-Norcold har ikke lagre i region Sjælland, der 

er inkluderet følgende: 

1. JN Spedition   Køge 

2. PJ Distribution   Sorø 

3. Hørkram   Sorø 

4. Netto   Køge 

5. Lidl  Køge 

 

3.2.3 Øvrige 

Derudover er der gransket for energitunge virksomheder der falder uden for metoden og nedenstående 

er tilføjet: 

 
Tabel 1: Antagelser til estimering af overskudsvarmepotentiale i udeladte virksomheder. 

Virksomhed Antagelser 

Bisca 

Bedste bud fra erfaring, der er antaget 1 MW effekt samt en 

driftstid på 6.000 timer per år. Energien ligger omkring 50-70 

°C. 

Danish Crown Ringsted 

Ved at sammenligne årligt energiforbrug med kendskab til de-

res produktion findes de vigtigste kilder. Der vurderes at der er 

10.000 MWh til rådighed per år fra flambering ved høj tempera-

tur. Derudover 20.000 MWh per år fra køling ved lav tempera-

tur.  

Viking Malt 
På baggrund af egen kortlægning er potentiale i afkastet er vur-

deret til 50.000 MWh om året, ved lav temperatur. 

Royal Unibrew - Faxe Bryggeri 

Ud fra kendskab til årligt energiforbrug og processer er potenti-

alet over 90 °C estimeret til 13.000 MWh/år, dette fra urtkog-

ning. Derudover er der estimeret et potentiale på 20.000 

MWh/år fra diverse processer under 50 °C. Til slut tillægges 

1.000 MWh/år ud fra en konkret spildevandsberegning, også 

ved lav temperatur. 

Junckers  

Ud fra egen kortlægning er det estimeret at pressetørrer & 

skrubbervand har et potentiale på 10.000 MWh/år ved lav tem-

peratur. 

Ardagh Holmegaard 
Direkte indsat fra konkret kortlægning hos Ardagh Holmegaard 

af Peter Kristensen. 

Harboe 

Ud fra årligt energiforbrug er der vurderet at potentialet fra di-

verse processer og fermentering ved lav temperatur er 15.000 

MWh/år. Fra urtkogning er det vurderet at potentialet er 10.000 

MWh/år (>90 °C). 

Faxe Kalk  

Deres ovn er på 28,6 MW, det antages at 75% kan genvindes 

samt 2.000 årlige driftstimer. Dette giver et potentiale på 

40.000 MWh. Værket er allerede på FV nettet det forventes at 

man kan udvide med 25% af potentialet. Dette fordeles ligeligt 

mellem ”<50 °C” & ”50-90 °C” kategori. 

PK Chemicals 
Bedste bud fra erfaring, der er antaget 1 MW effekt samt en 

driftstid på 6.000 timer per år. Temperaturen er ca. 60 °C. 

DLF Seeds (2 produktionsenheder) 

Antaget at der tørres 200 dage om året 16 timer om dagen. 

Størrelsen antaget at være 500 kW ud fra lign. anlæg. Energi til 

rådighed ved lav temperatur. 
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Dana Lim 
Ud fra årligt energiforbrug og kendskab til processer er potenti-

alet vurderet småt og er fjernet. 

De Forenede Dampvaskerier Damp-

vaskeri (3 produktionsenheder) 

Antaget at de udleder 200 m3 vand om dagen ved 30 °C 250 

dage om året. Potentialet er beregnet ud fra en antagelse om 

at dette kan køles til 10 °C. 

 

3.3 ELFORBRUG 

Da DTU’s metode udelukkende dækker over termiske processer, har det været nødvendigt at lægge 

potentialer fra diverse elmotorer til. Disse kan være lokaliseret i trykluftskompressorer, kølekompresso-

rer, forarbejdningsmaskiner, omrøreringsprocesser osv.   

 

Forbruget er korrigeret efter samme princip på samtlige brancher, summen af det totale termiske potenti-

ale ganges med en faktor og lægges til potentialet under 50 °C. Dvs. at hvis faktoren er 100% fordobles 

overskudsvarmepotentialet. 

Tabel 2: Potentialkorrigering på brancheniveau. 

Virksomhedstype Faktor Kommentar 

Plastindustri 100% Har elforbrug til forarbejdnings- og støbemaskiner. 

Pharma 100% De har omrøring og beluftning af fermenteringstanke. 

Forarbejdning af kød 100% Har elforbrug til kølerum. 

Fødevarer, øvrige. 100% Har elforbrug til kølerum. 

Foderblanding 25% Har mindre elforbrug til procesmaskiner. 

Sukker 25% Har mindre elforbrug til procesmaskiner. 

Farvestoffer 25% Har mindre elforbrug til procesmaskiner. 

Mejeri 100% Har stort kølebehov. 

Overflade behandling 100% Har elforbrug til procesmaskiner. 

 

3.4 VALIDERING AF STORE VIRKSOMHEDER 

For hver af de største virksomheder er overskudsvarmepotentialet revurderet. Metodens generelle anta-

gelser til vurdering af overskudsvarmepotentialet er listet i Tabel 3. Der er derudover hvor meget potenti-

alet er højere end det DTU-metoden har estimeret: 

 

𝐴𝑓𝑣𝑖𝑔𝑒𝑙𝑠𝑒 =
𝑅𝑒𝑣𝑢𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒𝑡 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 − 𝐷𝑇𝑈 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒

𝐷𝑇𝑈 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒
 

Dvs. at 100% afvigelse er en fordobling af DTU-potentialet. 

 

Tabel 3: Antagelser til revurdering af potentialer på de største virksomheder fra DTU-metoden. 

Virksomhed DTU Afvigelse Antagelser 

CP Kelco ApS 253% 

På baggrund af eget arbejde derude. Vurderet at der 

er yderligere 5 MW termisk potentiale, derudover 25% 

ekstra i form af energi fra elforbrugere, dette < 50 °C. 

Haribo Lakrids A/S -36% 

Vurderet ud fra tidligere fabriksforsøg, ca. 400 kW 

6000 timer per år. Yderligere 25% af dette fra elfor-

brugere, alt sammen under 50 °C. 

Novozymes A/S +  

Novo Nordisk 
1854% 

Korrigeret sammenlagt på baggrund af notat frem-

sendt af Gate 21. 

Statoil Refining Denmark 

A/S 
-49% 

Korrigeret i forhold til Gate 21 notat, potentiale passer 

perfekt med data fra før 2016, nedskrives dog til halv-

delen jf. notatet. 

Avista Oil Danmark A/S -100% 
Fabrikken brændte ned I 2017 og potentialet er derfor 

nedskrevet til 0. 
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Danapak Flexibles A/S 0% 

Efter at have kigget på deres årlige energiforbrug er 

potentialet vurderet til at ligge i den rigtige størrelses-

orden. 

OMYA A/S Stevns kridt-

brud 
0% 

Vurderet til at være i den rigtige størrelsesorden. 

Nordic Sugar A/S Nakskov 95% 

På baggrund af interview med en der kender sitet me-

get godt, er potentialet vurderet til 20 MW, under 50 

°C, 110 døgn om året. 

Nordic Sugar A/S Nykøbing 217% 

På baggrund af interview med en der kender sitet me-

get godt, er potentialet vurderet til 30 MW, under 50 

°C, 110 døgn om året. 

Lemminkainen A/S  

Køge fabrik/vejhold 
18% 

Bedste revurderede bud, 1 MW på 3000 driftstimer 

om året, i temperaturintervallet 50-90 °C. 

Sun Chemical A/S 938% 

Revurderet på baggrund af deres årlige energiforbrug, 

antaget at ca. 75% af varmen kan hentes samt 50% 

af elforbrug. 

Munck Asfalt A/S 18% 
Bedste revurderede bud, 1 MW på 3000 driftstimer 

om året, i temperaturintervallet 50-90 °C. 

Roskilde Sten og Grus ApS -19% 
Vurderet til 0,5 MW over 3000 timer om året i tempe-

raturintervallet 50-90 °C. 

Gyproc A/S 567% Korrigeret med fremsendt notat fra Gate 21. 

Palle Ludvigsen Løgtved 

APS 
-100% 

Vurderet meget lille potentiale nedskrevet. 

Arla Foods Amba Slagelse 

Mejericenter 
430% 

Fra deres årlige energiforbrug og egen kortlægning er 

potentialet vurderet. 

NCC Roads A/S Asfalt Ma-

ribo 
18% 

Bedste revurderede bud, 1 MW på 3000 driftstimer 

om året, i temperaturintervallet 50-90 °C. 

Arkil A/S - Asfalt 18% 
Bedste revurderede bud, 1 MW på 3000 driftstimer 

om året, i temperaturintervallet 50-90 °C. 

MSE Råstoffer ApS -100% Vurderet meget lille potentiale nedskrevet. 

Stryhn’s A/S 662% Korrigeret med fremsendt notat fra Gate 21. 

Pharmacosmos A/S 2203% 
Bedste erfaringsbud, antaget at der kan leveres 1 MW 

4000h om året ved en temperatur i middelintervallet.  
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3.5 RESULTATER 

Ved at aggregere den validerede liste på kommuneniveau, findes det totale overskudsvarmepotentiale 

for de enkelte kommuner, se Figur 1. Yderligere er potentialet inddelt på temperaturniveau, dette kan 

ses i Figur 2.  

 

På Figur 3 kan lokationen af samtlige virksomheder ses i kommunerne sammen med potentialet, yderli-

gere versioner af kortet ses i Bilag B. 

 

 
Figur 1: Totalt overskudsvarmepotentiale fordelt på kommuneniveau. 

 
Figur 2: Overskudsvarmepotentiale fordelt i tre temperaturintervaller hos de enkelte kommuner. 
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Figur 3: Potentiale fordelt med GIS samt lokation af virksomheder. 
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4 ØKONOMISK POTENTIALE 
Det ønskes at vurdere, hvor store mængder af det kortlagte overskudsvarmepotentiale, som er økono-

misk attraktivt at nyttiggøre. Potentialet bliver inddelt i tre kategorier, disse kategorier er intervaller af 

tilbagebetalingstider: 

1. Tilbagebetalingstid   < 4 år. 

2. Tilbagebetalingstid 4-10 år. 

3. Tilbagebetalingstid > 10 år. 

 

4.1 METODE 

Det økonomiske potentiale opgøres ud fra et selskabsøkonomisk perspektiv ved en simpel tilbagebeta-

lingstid, dvs. uden omkostninger til lån af penge. 

 

Der tages udgangspunkt i tre vigtige input parametre: 

• Kvalitet af energi. 

• Afstand til fjernvarmeledninger. 

• Mængde af energi. 

 

Først og fremmest kigges der på hvilken kvalitet energien er til rådighed ved, dette ved at kigge på de 

tre temperaturintervaller potentialerne er angivet ved. Ud fra temperaturintervallet er det vurderet, hvor 

stor en andel af varmen, der kan udnyttes direkte. Det vil sige uden hjælp af varmepumper, som det kan 

ses i Tabel 4 kan der foretages en 100% direkte varmeveksling ved potentialer over 90 °C. Derimod ved 

de lave temperaturer skal der anvendes en varmepumpe. 

 

Der antages et gennemsnitligt antal driftstimer på 6.000 timer for alle brancher, dette da der ikke haves 

data på virksomhedsniveau. De 6.000 timer er desuden svarende til fyringssæsonen, hvor der er fjern-

varmeforbrug. 

 

Overskudvarmeafgiften er sat til 25% af vederlaget, som er det nuværende niveau8. Dette efter afgø-

relse fra Skat om at der ikke skal betales afgift af afgiften og de 33% bliver da til 33/133 = 25% af veder-

laget.9 Yderligere er der selvfølgelig, for den andel af varmen der kommer fra varmepumper, kun afgift 

på varmen der leveres over en COP på 3: 

Overskudsvarmeafgift Varmepumper = 25% ∙ Vederlag ∙
COPh − 3

COPh
 

 

Elpris til varmeproduktion er baseret på, at elafgiften er sat til at blive sænket i energiforliget. Fra et nu-

værende niveau på ca. 1000 kr./MWh er beregnet et fald til 800 kr./MWh, når der tages højde for udfas-

ning af PSO og elprisprognoserne. Denne antagelse er udslagsgivende for resultaterne. 

 

I de tilfælde hvor der anvendes varmepumper, antages der en COPh på 4, dette vil være meget af-

hængigt af både medie og temperatur så en gennemsnitlig værdi anvendes. 

 

Varmepris er essentiel for resultaterne og denne varierer meget, der vil blive kigget på forskellige vær-

dier af denne. 

 
Tabel 4: Antagelser i forbindelse med vurdering af økonomi i overskudvarmepotentialerne. 

 WH < 50 °C WH 50-90 °C WH > 90 °C 

Andel Direkte Udnyttelse 0% 50% 100% 

Driftstimer 6.000 6.000 6.000 

Overskudsvarmeafgift 25%  25%  25% 

                                                           
8 I energiforliget står overskudsvarmeafgiften til at blive sænket med 100 millioner kroner, dette er dog ikke indregnet, da der ikke 

er noget konkret forslag til hvordan.  
9 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2254242&vid=0  

http://skat.dk/skat.aspx?oid=2254242&vid=0
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Elpris 800 kr./MWh 800 kr./MWh - 

COPh 4 4 - 

Varmepris Variabel Variabel Variabel 

 

Ud over disse generelle antagelser er det nødvendigt at estimere investeringsomkostningerne til de for-

skellige systemer. Til dette anvendes erfaringstal fra en række udførte projekter, disse er forsimplede til 

lineære modeller, eftersom mange af de konkrete detaljer ikke er kendt.  

 

Fælles omkostninger: 

• Rør:  10.000 kr./m 

• Bygning:       100 kr./GJ/år  Maximum 2.000.000 kr. 

• Rådgivning & projektering        25 % af samlet pris 

 

Direkte veksling: 

• Direkte veksler + installation:      750 kr./kW 

• Opkobling af direkte veksler:      100 kr./GJ/år  Maximum 1.000.000 kr. 

 

Varmepumpe: 

• Varmepumpe Enhed    2000 kr./kW 

• PLC programmering:      250 kr./kW 

• Transformer:       700 kr./kW 

• Opkobling af VP:      400 kr./kW 

• El arbejde:       250 kr./kW 

 

Der er indlagt en minimumsomkostning på varmepumpeløsningerne svarende til en varmepumpe på 

100 kW (360.000 kr.). Ydermere skal det nævnes, at der ved konkrete projekter selvfølgelig vil være af-

vigelser, det kunne for eksempel være, at der allerede er transformerkapacitet nok så denne post går i 

nul.  

 

Profit regnes ud fra pengestrømmene: 

Profit = Varmesalg − El − Afgifter 

 

Der regnes en simpel tilbagebetalingstid uden at inkludere banklån eller lignende: 

TBT =
Investering

Årlig Profit
 

4.2 RESULTATER 

Resultat af den selskabsøkonomiske analyse præsenteres i to scenarier: 

• Figur 4 Biomassesubstitution 200 kr./MWh 

• Figur 5 Gennemsnitlig varmepris 300 kr./MWh 

 

Når der konkurreres med biomasse som er afgiftsfritaget, vil substitutionspriser ligger omkring 200 

kr./MWh. Her ligger potentialerne i de direkte vekslinger og højkvalitetsvarmen, det er nogle enkelte virk-

somheder, der er potentiale i og det er under 20% af potentialet, der har under 10 års tilbagebetalingstid. 

 

En mere gennemsnitlig substitutionspris10 vil være 300 kr./MWh, her vil varme af lavere kvalitet også 

være tilgængeligt i et niveau, der kan være økonomisk interessant. Varmepumper er i denne situation 

interessante, dog helst i kombination med direkte veksling eller store varmemængder, afstand spiller en 

rolle. 80% af potentialet findes med en tilbagebetalingstid under 10 år og 20% med en under 4 år. 

 

 

 

                                                           
10 Estimeret på baggrund af erfaring med en længere række overskudsvarmeprojekter. 
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Figur 4: Overskudsvarmepotentiale fordelt ud på de enkelte kommuner og kategoriseret efter tilbagebe-
talingstid ved opkobling til fjernvarmenettet. Dette ved en varmepris på 200 kr./MWh repræsenterende 

en biomasse substitution. 

 
Figur 5: Overskudsvarmepotentiale fordelt ud på de enkelte kommuner og kategoriseret efter tilbagebe-
talingstid ved opkobling til fjernvarmenettet. Dette ved en varmepris på 300 kr./MWh repræsenterende et 

gennemsnitsscenarie. 

4.3 FØLSOMHEDSANALYSE 

Der er usikkerheder forbundet med en række antagelser, der er nødvendige for analysen. Følgende pa-

rametre vil blive undersøgt: 

• Varmepris 

• Driftstimer 

• Elafgift 

 

Derudover er der ikke medtaget omkostninger til lån, dette for overskueligheden ved en simpel tilbage-

betalingstid. Forskellen vil ligge i, hvordan man forholder sig til resultatet. For virksomheder er projekter 

med simpel tilbagebetalingstid på 2-3 år gode. Hvis der samtidig er markedsføringsværdi i at installere 

en stor varmepumpe, kan højere tilbagebetalingstider, nogen steder, sagtens accepteres. 
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4.3.1 Varmepriser 

Der blev i resultatafsnittet kigget på to scenarier af varmepriser. Disse anses for værende repræsenta-

tive, det er dog kun to udsnit af det fulde billede. Det er meget afhængigt af lokaliteten hvilken form for 

fjernvarme, der er konkurrerende og hvad den korresponderende substitutionspris vil være. På Figur 6 

ses en følsomhedsanalyse for hele spektret af varmepriser. 

 

I den lave ende af spektret er det, som beskrevet i resultatafsnittet, en konkurrence med biomasse. Her 

ligger potentialerne i få projekter med højtemperatur og stort potentiale. I spændet 280 kr./MWh til 360 

kr./MWh, som er mere gennemsnitlige priser, ligger potentialet primært med tilbagebetalingstider mellem 

4 og 10 år. Lokale forhold vil være meget afgørende for realisering af projekter. 

 

Ved højere varmepriser, som kan opleves ved gassubstitution, falder tilbagebetalingstiden markant. Uin-

teressante kilder er reduceret til de små potentialer, der ligger langt fra fjernvarmenettet. Størstedelen 

har tilbagebetalingstider under 4 år. 

 
Figur 6: Følsomhedsanalyse af varmeprisen elafgift scenariet er med reducerede afgifter (”Nyt Scenarie” 

jf. afsnit 4.3.3). 

4.3.2 Driftstimer 

Der blev indledningsvist antaget 6.000 driftstimer, hvilket er vurderet realistisk som gennemsnit. Ved 

grundlast vil der kunne afsættes varme hele året i 8.760 timer. Når man nærmer sig spidslast vil driftsti-

merne sænkes og scenarier med lavere driftstimer undersøges også. Det ses tydeligt fra Figur 7 at pro-

jekter kræve en vis mængde driftstimer, før de kan betale sig. Der er et knæk omkring 4.000 driftstimer 

som vil være udslagsgivende for en række projekter. 

 
Figur 7: Følsomhedsanalyse af driftstimerne, varmeprisen er sat til 300 kr./MWh og elafgift scenariet er 

med reducerede afgifter (”Nyt Scenarie” jf. afsnit 4.3.3). 
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4.3.3 Elafgiftsscenarie 

Der arbejdes med to elafgiftsscenarier: 

• Nyt Scenarie: baserer sig på seneste udspil til energiforliget, med sænkning af el til rumvarme afgif-

ten. Der tages yderligere højde for udfasning af PSO og fremskrivning af elpriser. Dette resulterer i 

en elpris (til rumvarme) på 800 kr./MWh. 

• Nuværende scenarie tager ligeledes højde for udfasning af PSO og fremskrivning af elpriser, men 

bibeholder el til rumvarme afgiften, som den er i dag. 

 

Som der kan ses på Figur 8 & Figur 9 er der stor forskel på de to scenarier. Mange projekter der ligger i 

midten af det økonomiske spænd vil være afhængige af varmepumper og dermed meget afhængige af 

elprisen. 

 

 
Figur 8: Elafgiftsscenariers indflydelse på potentiale. ”Nyt scenarie” baserer sig på seneste udspil til 

energiforliget og resulterer i en elpris til rumvarme på 800 kr./MWh. Nuværende scenarie tager højde for 
udfasning af PSO og fremskrivning af elpriser (det gør nyt scenarie også), men bibeholder el til rum-

varme afgiften. 

 

 
Figur 9: Elafgiftsscenariers procentvise indflydelse på potentiale. ”Nyt scenarie” baserer sig på seneste 
udspil til energiforliget og resulterer i en elpris til rumvarme på 800 kr./MWh. Nuværende scenarie tager 
højde for udfasning af PSO og fremskrivning af elpriser (det gør nyt scenarie også), men bibeholder el til 

rumvarme afgiften. 
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5 KONKLUSION 
Overskudsvarmepotentialet i region Sjælland bestemmes til 4,9 PJ årligt. Heraf er 70 % til rådighed un-

der 50 grader, 10% er til rådighed mellem 50 og 90 grader og de sidste 20 % er til rådighed over 90 gra-

der. Temperaturniveauet er afgørende ift. økonomien i at nyttiggøre overskudsvarmen. Halvdelen af de 

4,9 PJ befinder sig i Kalundborg kommune. 

 

Det estimeres, fra et selskabsøkonomisk perspektiv, at ved en varmepris på 300 kr./MWh, kan 20 % af 

potentialet realiseres med en tilbagebetalingstid under 4 år. Dernæst kan 55 % af potentialet realiseres 

med en tilbagebetalingstid på 4-10 år. De resterende 25% vil have tilbagebetalingstider over 10 år. 

 

Det er yderligere konkluderet at mange af de projekter, der ligger på grænsen til gennemførsel, vil være 

meget afhængige af det nye energiforlig og specifikt om elafgift til rumvarme nedsættes. Dette da projek-

terne er afhængige af varmepumper, det førnævnte potentiale forudsætter at afgiften sænkes. 

 

Det estimerede potentiale er i denne opgørelse generelt fundet ved gennemsnitsbetragtninger. Konkrete 

parametre som driftstimer, varmepris og muligheder for tilslutning i det konkrete geografiske område vil 

have stor indflydelse på de enkelte projekter. Dette kunne relativt nemt undersøges nærmere i et videre 

arbejde:  

• En detaljeret analyse af varmpriser fordelt på postnumre vil forbedre kvaliteten af analysen.  

• Antallet af driftstimer kunne estimeres gennemsnitligt på brancheniveau for højere nøjagtighed eller 

ud fra konkret viden om driftstimer i de største virksomheder. 

• Hvordan varmen er til rådighed, kunne tænkes ind i en udbygget analyse af investeringsomkostnin-

ger. Kræves der en enkelt forbindelse til et væskesystem (billig), eller er der brug for flere forbindel-

ser og med varmeveksling til luft (dyr). Igen kunne det relateres til branchenumre. 

 

Som alternativ til forbedring af driftstimer og tilslutningsforhold på modelniveau, kunne der også konkret 

dykkes dybere ned i detaljerne på de 40 største virksomheder, da det er her det meste af potentialet fin-

des.  
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 BILAG A 
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 BILAG B 
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