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Foreningen Danske Kraftvarmeværker – medlemmerne

Gruppe Kontingent Antal Stemmer Bestyrel-
sesmed-
lemmer

kr. % stk. % stk. %

Biogas 108.000 9,82 15 16,30 30 10,07 1

Fjernvarme 414.000 37,65 35 38,04 115 38,59 3

Gartneri 360.000 32,74 27 29,35 100 33,56 1

Industri 208.800 18,99 10 10,87 48 16,11 2

Minianlæg 8.900 0,81 5 5,43 5 1,68 -

Total 1.099.700 100,00 92 100,00 298 100,00 7

Foreningens medlemstal er stagnerende til faldende – primært grundet 

sammenlægninger som fx i Lemvig. Dette udlignes kun til en vis grad af ny tilgang.



Indsatsområder

• Høringspart i forbindelse med nye lovforslag på energi- og miljøområdet

• Repræsenteret i udvalg, der er relevante for Foreningens medlemmer

• Tilstede ved forelæggelse af synspunkter overfor ministre og politikere

• Deltage i lovforberedende arbejde af betydning for medlemmerne

• Bidrager med gennemgang af konsekvenser for Foreningens medlemmer 

ved lovændringer

• Assistere medlemmerne individuelt med vejledning og med at skabe 

relevante kontakter

I den forbindelse udnytter Foreningen den store synergi i medlemskredsens 

forskellighed (fx energibesparelser) og handler ud fra, hvad der – både kort og 

langt sigt – tjener medlemmerne bedst.



Opgraderet biogas til naturgasnettet

Eksempler – Biogas

I samarbejde med Helga Moos (tidl. MF) er Foreningen lykkedes med at få 

opgraderet biogas sidestillet med biogas til el-produktion. 

Før lovændringen i 2012 blev der kun givet tilskud ved brug af biogas til 

el-produktion – men ikke til biogas til procesformål og varme, eller til biogas der 

blev opgraderet og leveret til naturgasnettet.



Eksempler – Biogas

2013 – Projektering



Eksempler – Biogas

2015 – Rejsegilde



Eksempler – Biogas

2016 – Indvielse2016 – Indvielse

… efter utallige 
møder med ministre
og investorer med 
deltagelse fra 
Foreningen

… efter utallige 
møder med ministre
og investorer med 
deltagelse fra 
Foreningen

JPL
Frank Rosager ?



Eksempler – Industri & gartnerier

Ændring af nettoafregningsprincipper



Eksempler – Industri & gartnerier

VE til proces ( – sluttede pr. 1/1-2017)

Tilskudsordning med anlægsstøtte til virksomheder, der omlagde deres 

procesenergi fra fossile brændsler til vedvarende energi eller fjernvarme.

Flere af Foreningens medlemssegmenter kunne drage nytte:

• Industri (Danfoss, Arla m.fl.)

• Malterier

• Gartnerier



Eksempler – Industri & gartnerier

Danfoss – Varmepumper bl.a.



Eksempler – Industri & gartnerier

Fuglsang – Ammoniakbaseret varmepumpe

Danish Malting (nu Viking Malt)
– Absorptionsvarmepumpe på flisfyret

kedelanlæg



Eksempler – Industri & gartnerier

A/S Knud Jepsen
– Fjernvarme fra 

Hammel, indendørs 
solvarme og 

el-varmepumper til 
køl og varme

Gartneriet 
Østervang

– Solvarmeanlæg 
med udnyttelse af 
morgenkulde …



Eksempler – Industri & gartnerier

Gartneriet 
Hjortebjerg
– Gasdreven 
varmepumpe 

(virk. grad = 170), 
varmelager i jorden, LT 
veksler på KV-værket 

samt nu også på 
røggassen fra 

gaskedlen



Eksempler – Barmarksværker

Frit brændselsvalg

Hallund Kraftvarmeværk
Halmfyret anlæg
5.000,- / år

Boulstrup-Hou 
Kraftvarmeværk
Halmfyret anlæg
3.300,- / år

Blenstrup Kraftvarmeværk
Halm – fra naboen
7.000,- / år

Mou Kraftvarme
Solvarme 
4.000,- / år

Oue Kraftvarmeværk
Tørflis og træpiller
3.000,- / år

Lendum Kraftvarmeværk
Træpiller
6.500,- / år

Sdr. Herreds 
Kraftvarmeværker (4 værker)
Kiks, træpiller, halm, biogas og 
vindmøller med henblik på 
varmepumper og el-patroner
10.000,- / år

Bemærk: Gasprisen er faldet efter overgang til biomasse 
og beregning af nævnte årlige besparelser pr. forbruger.



Eksempler – Barmarksværker

Forslag fra HMN om halvering 

af afgiften på naturgas.



Eksempler – Barmarksværker

Grundbeløbet

Grundbeløbets værdi for de 

førnævnte barmarksværker ligger 

på mellem 6 og 9.000,- pr. forbruger. 

Da ordningen ophører 31/12-2018, 

arbejder Foreningen for at finde en 

løsning til erstatning af grundbeløbet 

(fx via nettariffen), således at 

rådighedskapaciteten kan sikres. 



Igangværende / nylige indsatsområder

• Kompensation for grundbeløbet (som førnævnt)

• Fritagelse for energispareforpligtelsen – el til varme

• PSO

• Kapitalsag



Igangværende / nylige indsatsområder

• Høringssvar

• Afgifts- og tilskudsanalyse

• Nyttiggørelse af overskudsvarme

- Apple, Facebook, Coop, kartoffelmelsfabrik m.fl.

• Varmeforsyningsloven

- Overskudsvarme
- Biogasvarme

• Distribution af gas



Igangværende / nylige indsatsområder



Igangværende / nylige indsatsområder

• Energikommissions-arbejde

• Medudgiver af ”Vi forsyner 

Danmark”

• Indtægtsramme-regulering



Arrangementer og øvrige aktiviteter

Kraftvarme NYT

– baner vejen for et 
værdiskabende samarbejde



Der formidles ca. 100.000 MWh / år 

Prisniveau I 2016: Op til 540,- / MWh. Pt: 380,- / MWh

Formidlingsgebyr: 5,- / MWh fra sælger og køber ≈ 1%

Energispareaftalen underskrives, 

december 2016

Arrangementer og øvrige aktiviteter

Decentral Energihandel

Formidling af energi-
besparelser via 
fuldmagtsystemet



• Korrekt og mest optimal afregning af afgift

• Korrekt og mest optimal godtgørelse af afgifter

• Muligheder for tilskud

• Ved nye projekter/byggerier – bør Ivan med i projektfasen

• Overskudsvarmeprojekter

• Anmoder om bindende svar fra SKAT

• Forhandling med SKAT

• Vurderer også på ny lovgivning – betydning for medlemmer
Eksempel på udkast til i morgen:

1) Ingen falsk overskudsvarme – regneeksempel, da referencen er biovarme 

2) Virksomhedernes udfordringer ved levering af overskudsvarme (driftsudfordringer)

3) Forskelsbehandling – 3 x effekten afgiftsfri (COP-værdi, eksempelvis 4, så skal der betales afgift af 1) 

4) Overskudsvarmesatsen er højere end friskvarmesatsen, når anlægget har en virkningsgrad på mere end 1

5) Ændring af afgiftslovene, så der fremover fremgår satser for MWh i stedet for GJ (alle måler i MWh)

• Sager ved Landsskatteretten

Arrangementer og øvrige aktiviteter

Afgiftsrådgivning – en bred vifte, varetaget af Ivan Ibsen. Eksempler: 



Arrangementer og øvrige aktiviteter

Faste, årlige arrangementer

Energipolitisk Åbningsdebat, Christiansborg 

– dagene efter Folketingets åbning (første onsdag og torsdag i oktober)

I år bl.a. med deltagelse fra tre ministre og Danmarks EU-kommissær:

Energi-, Forsynings-
og Klimaminister
Lars Chr. Lilleholt

Skatteminister
Karsten Lauritzen

Udenrigsminister
Anders Samuelsen

Kommissær
Margrethe Vestager



Arrangementer og øvrige aktiviteter

Kraftvarmedag, Sabro Kro

– afholdes altid i marts måned, i forbindelse 
med Foreningens generalforsamling

Kom med i 
indercirklen!



Arrangementer og øvrige aktiviteter

Energidag

– et kunde-arrangement



Lidt om fremtidens kraftvarmemarked

Udlandsforbindelser til 
højprisområde

Udlandsforbindelserne 
gør ikke nødvendigvis de 
daglige udsving mindre, 
da dem, som vi forbinder 
os med, har mere vind og 
sol end os – hvorfor 
markedet må forventes at 
blive mere volatilt.



Lidt om fremtidens kraftvarmemarked



Tak for ordet!

Købmanden



Tak for ordet!

Spørgsmål?


