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Baggrund
Under programmet ”Grøn Kollektiv Varme” har Gate 21 igangsat en forundersøgelse af mulighederne for at
øge udnyttelsen af overskudsvarme fra Ardagh Glass Holmegaard A/S (Ardagh) til Fensmark Fjernvarmeværk a.m.b.a. (FF) og til Næstved Varmeværk a.m.b.a. (NV)
Formålet med første fase er at nå frem til et for alle parter økonomisk bæredygtigt projektudkast. I næste
fase efterprøves forudsætningerne og projektet uddybes.

Rammebetingelser
Her gives et kort resume af de vigtigste regler i forbindelse med udnyttelse af industriel overskudsvarme til
fjernvarme:
-

Energiselskabernes energispareforpligtelse

-

Overskudsvarmeafgift

-

El, energiafgift & PSO

Energiselskabernes energispareforpligtelse
Såfremt Ardagh afsætter en overskudsvarmemængde til fjernvarme vil Ardaghs netto blive reduceret (forskel
i energistrømmene til og fra) og denne energimængde kan energiselskaberne medregne i deres forpligtelse
til at generere energisparer.
Regelsættet blev ændret ved årsskiftet og i denne sammenhæng er der særlig to regelændringer som er
interessante:
-

Markedsomfang

-

Forhold omkring varmepumper

Markedsomfanget er blevet påvirket af at forpligtelsen er reduceret og de besparelser, der kan medregnes,
er udvidet. Samlet vil det give en prisreduktion. Markedet er stadig ved at finde det nye prisniveau og derfor
er der nogen usikkerhed om det fremtidige niveau. I dette notat regnes med 350 kr. per MWh, hvilket kan
opnås d.d.
For varmepumperne er der nu sket en ligestilling af, om varmepumperne er ejet af virksomheden eller
fjernvarmen, dvs. der kommer den samme besparelse ud af det.
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Overskudsvarmeafgift
Den relevante rapport fra afgiftsudredningen er endnu ikke publiceret. De nuværende regler medfører at ved
salg af overskudsvarme skal der betales en afgift på 33% af vederlaget, betalingen for overskudsvarmen.
Ved fjernvarme fra et varmepumpeanlæg skal der dog kun betales afgift af den del af varmen der overstiger
COP på 3.
Afgiftssatsen gælder uanset om det er spildvarme ved lav temperatur og dermed lav pris eller det er på fremløbstemperaturniveau og med ligestillingen mht. salg af energibesparelser taler det for at fjernvarmen foretager investeringen ved varmepumper.
El, energiafgift & PSO
Der findes tre tariffer for energiafgiften for el al efter anvendelse og 2017 satserne er:
-

4 kr. / MWh til proces (EU’s minimumssats)

-

405 kr. / MWh til rumvarme, herunder til varmepumper der producerer fjernvarme

-

910 kr. / MWh til andre formål

Med aftalen sidste år om at flytte PSO forpligtelserne til finanslove sker der en udfasning af den direkte PSO
betaling via elregningen. For 2017 har Energinet.dk beregnet det forventelige gennemsnit til:
-

161 kr. / MWh

Den præcise takt i udfasningen afhænger af detaljerne omkring overførelsen til finansloven for de enkelte år.
Et skøn herover:
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Figur 1 Skøn over PSO udfasning

Samlet set regnes i dette notat med følgende elpris:
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Figur 2 El omkostning 2017

Fensmark Fjernvarmeværk a.m.b.a.
FF er et værk med godt 1000 tilslutninger. Med et projekt i 2013 / 2014 er der blevet genetableret rørforbindelse til Ardagh. Leverance af overskudsvarme begyndte i foråret 2014 og sidste år blev der leveret det maksimale som kan levere. Ledningen drives med et fremløb på 90 – 93oC og et returløb på 40 – 42oC.
I den nuværende aftale om levering af overskudsvarme er der en pris på 310 kr./MWh. Ved produktion af
fjernvarme på basis af naturgas er prisen 400 kr./MWh.
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Såfremt der skal leveres yderlig overskudsvarme er det nødvendigt at etablere en ledning mere og det har
FF vurderet til en investering på ca. 2½ mio. kr. De nuværende varmemængder er:

MWh

Fjernvarme fra gas
Fjernvarme fra overskudsvarme
Fensmark, forbrug 2016
Fensmark 2016 graddagekorrigeret

10.814
14.409
24.420
27.467

Figur 3 Varmemængder Fensmark 2016

Spidslast ab værk er 6,7 MW og det maksimale aftag af overskudsvarme har kortvarig været på 2,9 MW.
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Figur 4 Gennemsnitlig effekt for 2016 graddagekorrigeret

FF har en forventning om at udbygge varmegrundlaget med ca. 6.000 MWh over de næste fem år eller en
vækst på ca. 1.200 MWh per år i gennemsnit.

Figur 5 Fensmark fjernvarmeområde (mørkegrønt) (kilde Næstved Kommune, fra GIS)
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Næstved Varmeværk a.m.b.a.
Langt hovedparten af fjernvarmen i Næstved kommer fra Næstved Affaldsenergi der er en del af det Midt- &
sydsjællandske samarbejde AffaldPlus. Der forventes at være affaldsenergi nok til at opretholde varmeforsyningen til Næstved i lang tid fremover. Aktuelt sker der en udbygning af kapaciteten så varmeleverancen kan
øges fra 50 MW til 52 MW. Heraf kommer de 8 MW fra bypass af elproduktionen. Prisen for varmen er 300
kr./MWh. Den resterende spidslast dækkes med naturgas.
De nuværende varmemængder er:

MWh

Fjernvarme fra gas
Fjernvarme fra affald
Næstved, forbrug 2016
Næstved 2016 graddagekorrigeret

6.795
230.469
237.264
252.066

Figur 6 Varmemængder Næstved 2016
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Figur 7 Gennemsnitlig effekt for 2016 graddagekorrigeret

Spidslasten er på 70 – 75 MW. Den 6. jan. 2017 (-10oC om natten og dagsfrost) var spidslasten 69,87 MW
målt som timeværdi.
Da 2016 lå ca. 4% under det normale graddagetal og da udbygningen af kapaciteten fra affaldsvarme også
er på 4%, vil gabet mellem affaldskapacitet og spidslast være det samme i normalt år som det var i 2016.
Derved vil det faktiske gasforbrug i 2016 kunne forventes i et fremtidigt normal år.
NV dækker 50% af varmebehovet i Næstved og har femårsplan med udbygning varmegrundlaget. Udbygningen af fjernvarmeområdet modsvares af de løbende besparelser i den eksisterende bygningsmasse samt
effekten af nybyggeri / nedrivninger.
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Figur 8 Næstved fjernvarmeområde (mørkegrønt)(kilde Næstved Kommune, fra GIS)

For at udnytte overskudsvarme fra Ardagh skal der anlægges en transmissionsledning og med de samme
temperaturer i fremløb og returløb som til Fensmark og dermed en temperaturdifferens på 50oC vil en ca. syv
kilometer ledning kunne overføre:

DN150
DN200

kW/oC

T

MW

104
212

50
50

5,2
10,6

Figur 9 Skønnede kapacitet i ledning mellem Ardagh og NV

Tages der udgangspunkt i en DN150 og med 2 km over åben mark à ca. 2.400 kr./m og 5 km med befæstet
areal à ca. 3.000 kr./m vil selve ledningen koste ca. 20 mio. kr. og med ca. 5 mio. kr. til øvrige udgifter vil ledningen kunne etableres for ca. 25 mio. kr. (Baseret på oplysninger fra Gert Jensen, NV og Jonas Jensen,
Niras)

Ardagh Glass Holmegaard
Af det gamle Holmegaard Glasværk er produktionen af emballageglas overtaget af Ardagh koncernen og er i
fortsat udvikling med investering i en hel ny ovn 5 i 2017. Virksomheden er i drift alle årets 8.760 timer. I
2016 havde Ardagh et energiforbrug på:
-

Gasforbrug: 21,7 mio. m 3

-

Elforbrug: 50 GWh
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Tank

Figur 10 Ardagh produktionsbygning

Den nye ovn 5 er under indkøb og forventes at få 20% bedre energieffektivitet. Den samlede effekt af øget
kapacitet, mindre falsk luft – betyder at alt i alt forventes samme mængde overskudsvarme i fremtiden.

Nuværende overskudsvarmeproduktion i MWh:

2014
2015
2016

Fensmark

Eget forbrug

11.524
13.356
14.408

1.668
2.445

Salg startede marts 2014
Udnyttelse til eget forbrug i løbet af 2015
2016 er som det kan forventes fremad

Figur 11 MWh overskudsvarmeproduktion 2014 - 2016

Nuværende og mulige kommende overskudsvarmekilder kan opsummeres til i prioriteret rækkefølge:

1
2
3
4
5
6
7
8

Nuværende Eco
Eco 2
7 kølerør (glasafspænding)
Køletårn til 4 bar kompressora.
Kompressoranlæg 7 bar
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Vakuumpumper
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Figur 12 Overskudsvarmekilder
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2 Eco 2
Udbygning af den nuværende røggaskøling. Firmaet der installerede den nuværende røggaskøling har vurderet den samlede pris for udbygningen til 10 mio. kr.
3 Syv kølerør
Et af rørene er direkte gasfyret og de seks er elopvarmet. Det er ikke alle produkter der har lige stor brug for
afspænding og derfor er det forskelligt hvor meget der opvarmes. Ud fra en måling er der maksimalt 0,2 –
0,3 MW i et afkast og det er herudfra at en realistisk udnyttelse på 0,7 MW. Dette svarer til indbygning af en
veksler i tre eller fire rør. Pga. olieaerosoler og støv skal vekslerne kunne CIPes og et groft skøn for hele installationen er 3 mio. kr.
4 Køletårn
Kompressoranlægget til 4 bar procesluft bliver kølet med et køletårn ved nordfacaden. Med den lave temperatur skal der et varmepumpeanlæg til for at udnytte energien. Denne tænkes placeret i nærheden af
Ardaghs akkumuleringstank med for at kunne give fjernvarmens returløb det første løft til ca. 55 oC. Varmepumpen udlægges for temperaturafgange på 60oC / 15oC og dette giver en COP på ca. 4,4 svarende til et
elforbrug på 0,225 MWh per MWh fjernvarme. Investering for varmepumpe er ca. 4,0 mio. kr. og øvrige omkostninger skønnes til 2,0 mio. kr.
5 Kompressoranlæg
Seks Atlas Copco kompressorer producerer 7 bar almen trykluft. Som standard løsning kan disse udstyres
med en vekslerenhed. Ulempen er dog at i de koldeste måneder recirkuleres en del af varmen og da energimængden ikke er så stor ses der bort fra denne kilde i første omgang.
6 Varme under tag
En ukendt, men stor luftmængde bortventileres over tag. Afkastene kan ombygges med en luft/vand-veksler
med nye ventilatorer og lyddæmpning. For at vurdere kilden skal temperatur og flow måles og inden da er
det svært at kvantificere kilde.
7 Små køleanlæg
Da kilder er små og spredte tages de ikke med i første omgang.
8 Vakuumpumper
Lufttilgangen er op til 100oC, men indeholder en del olie og støv. Der er et potentiale, men ikke kvantificeret.

Kilderne 5, 6, 7 og 8 kan i næste fase overvejes i forhold til Ardaghs eget varmeforbrug og derved frigive
mere energi til fjernvarme.

Udnyttelse til både Fensmark og Næstved
Der ses på et samlet projekt hvor kilderne 2, 3 og 4 udnyttes og der leveres fjernvarme til begge byer. Samlet vil der kunne leveres 3,45 MW fjernvarme ved 93oC. Heraf vil 55% kommer fra direkte veksling og 45%
fra varmepumpen.
Investering uden transmissionsledninger:
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mio. kr. mio. kr.

Eco 2
Kølerør
Køletårn / varmepumpeanlæg
Salg af energibesparelse
Nettoinvestering i alt

10,0
3,0
-1,8
11,2

6,0
-1,5
4,5

Figur 13 Investering i opsamling af overskudsvarme

I ovenstående er der forudsat en første års leverance på 9.227 MWh samlet med 5.150 MWh til FF og 4.077
MWh til NV.
Såfremt FF/NV investerer i varmepumpeprojektet og lejer et lokale i nærheden af Ardaghs akkumuleringstank vil produktionsprisen for fjernvarmen blive såfremt Ardagh stiller kølevandet gratis til rådighed:

kr./MWh

El forbrug
Vedligehold
Øvrige udgifter
Overskudsvarmeafgift
I alt

220
20
10
0
250

Figur 14 Produktionsomkostning for fjernvarme fra varmepumpe

I forhold til den nuværende pris til FF på 310 kr./MWh giver det 60 kr./MWh til afskrivning. I modelberegningen kommer der 4.191 MWh/år fra varmepumpen, hvilket giver en simpel tilbagebetalingstid på 23 år.
Ardagh
De resterende 5.035 MWh fra den direkte veksling vil ved den nuværende pris give Ardagh en indtægt på
1,6 mio. kr./år, hvilket svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 7,2 år.
FF
FF vil få 5.150 MWh til 310 kr./MWh og i forhold til de 400 kr./MWh ved gas, vil det give en årlig besparelse
på 0,46 mio. kr. og dermed vil ledningen have en simpel tilbagebetalingstid på 5,4 år.
NV
NV vil ved denne prissætning have 0 kr./år til at tilbagebetale rørforbindelsen med.
Der kan kun komme økonomi i en rørledning ved at øge varmetransmissionen og nedsætte varmeprisen.
Som det fremgår af Figur 15 vil det kræve en betydelig udvidelse af varmegrundlaget for at varmetransmissionen kan øges væsentligt.
Et alternativ kunne være at undersøge nærmere hvordan byudviklings- og gaskonverteringsområder omkring
Ring Nord og Køgevej kunne forbindes på andre måder.
En anden overvejelse er fremtiden for de små fjernvarmeværker i den vestlige del af kommunen. Kunne der
på denne måde skabes grundlag for at afsætte mere grundlast, vil det måske være det der skal til for at
skabe et projekt.
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Figur 15 Produktionsfordeling marginalt set ved tilslutning af nye områder (kilde Cowi strategirapport sep. 2016)

Udnyttelse til Fensmark alene
I dette projekt ses alene på etablering af yderlig røggasveksling, Eco 2.
Som nævnt forventer FF en stigning i varmegrundlaget over de kommende år, men det er begrænset hvor
stor en stigning det vil give i aftaget fra Eco 2.
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Figur 16 Udvikling i aftag fra Eco 2
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Figur 17 Investering Eco 2

Ardagh
Den gennemsnitlige afsætning for årene 2018 – 2021 er 5.510 MWh/år, der med den nuværende pris vil give
en indtægt på 1,7 mio. kr./år. Dette giver en simpel tilbagebetalingstid på 5,1 år. Hvis prisen i disse fire år
hæves til 375 kr./MWh vil det give en tilbagebetalingstid på 4,2 år.
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FF
FF vil ved 375 kr. have 25 kr./MWh til at afskrive ledningen over 20 år og samtidigt få en lavere pris efter de
fire år.
Sammenfatning
Projektet er så attraktivt at det bør vurderes og beregnes nærmere for opstilling af et egentligt beslutningsgrundlag.
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