
Pejlemærker for kraftvarme og fjernvarmeproduktion ved et energisystem med en kraftig 
udbygning med møller. 

 El-Forbrug  og en 30 % forøgelse af  den faktiske mølleproduktion for  vinteren 2010 se 

Det er den  situation Bjerringbro Fjernvarmeværk skal afsætte strøm i,    når Anholt Møllepark og 
andre  planlagte  møller afsætter strøm om bare et år. Alene produktion fra  Fynsværket, 
Nordjyllandsværket, Silkeborg kraftværk og Randers kraftværk hvis bare de 4 kraftværker skal yde 
en stor fjernvarmeeffekt og det  skal ske  ved kraftvarme hvor kraftværkerne yder den el-
produktion, som værkerne er lavet til, så er der simpelthen ikke behov for mere strøm bare 
møllerne yder  en middeleffekt,  hvorfor alt yderligere fjernvarmeproduktion ved landets 
kraftvarmeværker sker ved  enten Kedelproduktion eller ved tiltag som opprioriterer 
varmeproduktion  på bekostning af el-produktionen. 

Herunder er det i en situation, hvor man i Tyskland inden for de næste 10 År skal erstatte landets 
strømproduktion fra a-kraft ved overvejende mølleproduktion, som også påvirker de danske 
kraftvarmeværkers mulighed for kraftvarme. 

Fremtidens kraftvarmesystem skal vægte: 
1) Absolut maksimal el-produktion af de brændsler som omsættes, når der netop er brug for 

strøm..
2) At akkumuleringssystemer kan gemme varme til der er brug for denne. 
3) At møllestrømmen via varmepumper kan indsættes til varmeproduktion så brændsler 

tilbageholdes når møllerne forsyner. 
4) At de forsyningsområder som typisk i dag har gas i boligen som ligger langt fra de tæt 

befolkede områder med fjernvarme, at de forsynes via varmepumpeteknologi integreret 
omkring det overordnede fjernvarmesystem, så tabet via distribution minimeres eller 
reduceres helt. 



Effektiv el-produktion sammen med spildvarme fra Grundfos for forsyning af Bjerringbro. 

Absorptionsvarmepumpe sammen med gasmotor se Link

El-drevne varmepumper til fjernvarmeproduktion se Link 

Jordvarme NordØst for fjernvarmeværket i Bjerringbro se

ca 150.000 m2 hvor der kan nedpløjes 75.000 m jordradiator. Denne radiator vil typisk kunne 
afgive 4 mw effekt og i vinterhalvåret kunne yde 4.000 mwh. Men radiatoren kan også tilføres 
lavtemperaturenergi og akkumulerer denne ved altså at opvarme jordmasser, som så senere køles 
for fjernvarmeproduktion.  

Dette kunne typisk være simple energifangere, som tilfører energi til jorden, som optager energi 
fra sol og vind og herunder lavtemperaturenergi fra en gasmotor som tilføres radiatoren.

Det koster typisk 20 kr pr m at nedpløje radiator inkl plastslange.  

 

http://nhsoft.dk/viewpage1.php?nx=ka250&px1=hB1484w
http://nhsoft.dk/viewpage1x1.php?nx=ka384&px1=fC7152t


En 8 mw gasmotor med absorptionsvarmepumpe som øger lavtemperaturenergi fra Grundfos til 
fjernvarme. Denne motor  opstilles ved Grundfos eller ved et firma som ejer motoren og køber 
spildenergien hos Grundfos og sælger afgiftsbelagt varme til byen.  

Der opstilles 10 – 15 Mw Sabroe ammoniakvarmepumper eller tilsvarende... 

Motorens lavtemperaturenergi navnlig røggassens kondensatenergi optages ved at opvarme en 
dam til 40 c' sammen med spildvarme fra Grundfos se.
 
 
 

Når møllerne afsætter strøm til el-nettet lukker gasmotoren ned og Grundfos forbruger strøm fra 
el-nettet, og el-drevne varmepumper optager energi i dammen og afsætter fjernvarme til 
Bjerringbro. 

Afgifter 

Som udgangspunkt skal alt spildvarme afgiftsbelægges når energien forlader en produktion som 
hos  Grundfos (eller Grundfos opnår ikke refusion for energi-afgiften) og afsættes til fjernvarme og 
herunder skal fjernvarmeværket betale afgift af et givent strømforbrug til en varmepumpe. 

Men www.skat.dk kan give tilladelse til at en virksomhed enten Grundfos eller et selskab som 
køber spildvarmen hos grundfos, at der opnås afgiftsfritagelse enten for den omsatte strøm eller 
gas (strøm via gasmotor) hvis fjernvarmeenergien afgiftsbelægges når den afsættes til Bjerringbros 
fjernvarmenet. Omkring tiltaget her vil, staten opnå de samme afgiftsindtægter som ved 
kraftvarme og kedelproduktion ved Bjerringbro Kraftværk. 

http://www.skat.dk/


Økonomi. 

En budgetpris for 8 mw (el) gasmotor, 10 mw varmepumper, en 10.000 m3 dam og 75.000 m 
nedpløjet  jordradiatorer : 40 - 50 mio. Afskrivning og Renter : 6 mio årligt. 

Vedligehold og drift  af gasmotor ved operation i 4000 timer a 600 kr/h = 2,4 mio pr år. 

Vedligehold varmepumper : 300.000 kr årlig inden for de første 50.000 timer inden 
hovedreparation. 

Hvis strømmen som erstattes hos Grundfos koster 65 øre/kwh, er den samlede værdi af el-
produktionen i 4000 timer  = 20,8 mio kr årligt. 

Ved  gaspris  3,00 kr/m3  og  motoren forbruger 6,1 mio m3 gas årligt ved en el-virkning på 47 %, er 
den årlige omkostning til  gas : 18,5 mio. 

Afgift af en samlet varmeproduktion til varmeforsyning af Bjerringbro fra Grundfos på 80.000 mwh 
årligt a 190 kr/mwh = 15 mio. 

Hvis det antages at de nuværende gasmotorer  på Bjerringbro Kraftværk  kan producere i 1500 
timer årligt, når der er et stort behov for strøm, og priserne på strøm derfor er høje, så  afsættes 
25.000 mwh varme fra denne strømproduktion. Gasmotoren sammen med 
absorptionsvarmepumpe  hos Grundfos antages at kunne  afsætte varme i 3000 produktionstimer 
(ellers bortventileres varme fra motor)  og den samlede afsatte effekt til Bjerringbro er 11 mw når 
absorptionsvarmepumpen optager 3,5 mw som spildvarme fra grundfos, så afsætter motoren 
samlet 33.000 mwh årligt, herefter skal de el-drevne varmepumper afsætte 47.000 mwh ved at 
køle dammen eller jordradiatoren, for at afsætte 105.000 mwh årligt til Bjerringbros 
fjernvarmenet.. DE el-drevne varmepumper forbruger omkring 5800 mwh afgiftsfritaget strøm til 
4 mio, når en del af energien skal optages i jordradiatoren, hvor varmepumperne forbruger mere 
strøm, end ved at køle på den varmere dam med lunkent vand fra Grundfos.

Samlet udgift for at producere 80.000 mwh fjernvarme, 32.000 mwh strøm :  31 mio. 

Afgift : 15 mio. 

Hvis man antager Grundfos skal have et udbytte på 10 mio årligt for spildvarme når fabrikken 
aftager 32 gwh strøm  til 65 øre/kwh, herefter er kostprisen under disse forudsætninger  at 80.000 
mwh varme,  kan produceres for 443 kr/mwh inkl afgift, ex moms..

Varmeprisen fra Bjerringbro Varmeværk er i dag 522 kr/mwh fra Kedel og kraftvarme. 

Hvis det hertil antages at varmeproduktionsprisen fra Bjerringbro Kraftværk pga at værket kun 
producerer strøm når prisen er meget høj for strøm, at varmeproduktionsprisen da også er 443 
kr/mwh, så har Bjerringbro Fjernvarme i forhold til i dag sparet 8,29 mio kr ex moms for 
fjernvarmebrugerne i Bjerringbro. 

Naturgasselskabet kan godkende arrangementet fordi der forbruges uændret gasmængde, staten 



har opnået samme afgiftsindtægt, og Grundfos og fjernvarmebrugerne har opnået en reduktion af 
deres energiudgift på 18,29 Mio kr ex moms. ..                                      Nhsoft Juni 2011. 


