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Lidt om Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. blev stiftet i 1965 og der blev bygget 
en kedelcentral i Kongensgade.

Fjernvarmen blev fra start produceret på oliekedler.

I 1985 blev centralen ombygget til naturgas, samt der blev etableret en 
tilbygning med en ekstra naturgaskedel, så der i dag er 3 naturgaskedler i alt.

Produktionskapaciteten er på ca. 12 MW samlet. Virkningsgrad 101%.



I 1994 blev kraftvarmeanlægget på Ravnhavevej etableret.
Der blev installeret en gasmotor med en varmeydelse på 3,98 MWh og en el-ydelse på 3,06 MWh.
I 2008 blev der installeret en kondenser på motoranlægget, så varmeydelsen øgedes til 4,3 MWh og har dermed en samlet 
virkningsgrad på 96,5 %.



I 2013 etablerede vi solvarmeanlægget, som er placeret for enden af Ravnhavevej.
Der blev ligeledes opført en tilbygning, som indeholder det tekniske anlæg til solvarmeanlægget, elkedel, gaskedel, samt 2000 m3 AKKU-tank.
Solvarmeanlæggets areal er på 9.500 m2. Der er 760 stk. solvarmepaneler og den maksimale varmeeffekt er 7,6 MW.
Årligt producere anlægget 4.600 MWh. ca. 20 % af årsproduktionen.
Hovedparten af varmen produceres i sommermånederne. Ca. 600-800 MWh i juli måned og ca. 10 MWh i januar måned.



Sammen med etableringen af solvarmeanlægget etablerede vi et solcelleanlæg på taget af bygningerne på Ravnhavevej.
Solcelleanlægget er på 29 kW og giver et betydeligt el-tilskud til driften af solvarmeanlæggets drift.



Elkedlen er på 2,95 MW, den producerer vi varme på, når der er overskud af el på elmarkedet. 

Vi har produceret ca. 2.500 MWh varme årligt. Det er især på el fra det tyske marked, såkaldt specialregulering.  



Gaskedlen er på 4,2 MW. På Ravnhavevej var der kun gasmotoranlægget, så der var behov for en alternativ varmekilde, som ikke 
er el-prisafhængig. 

Vi valgte at får leveret gaskedelen bestykket som en hedtvandskedel. 





Vi har ca. 20 km hovedledninger og 15 km stikledninger. Der er opsat ca. 1.000 varmemålere.



Strategiplan 

Vi viste at grundbeløbet bortfald 31/12-18, 2,85 mill. kr. og el-produktionstilskuddet bortfalder 31/12-19, 640 t.kr.

Vi har undersøgt flere mulige varmekilder før vores strategiplan, bl.a. ATES EL-VP, biomasseanlæg, damvarmelagring m. ekstra 
sol, gasmotoranlæg kombineret med varmepumpe. Undersøgelserne var uden en egentlig strategi.

Vi fik en henvendelse fra TVIS i 2015. Pris ca. 28 mill. kr. for tilkobling til deres net. Vi fik Rambøll til at kontrolberegne, pris ca. 
32 mill.kr. Maj 2018 efter yderlige beregninger ca. 49 mill.kr.

I 2016 besluttede vi at få Rambøll til at hjælpe os med udarbejdelse af en strategiplan, hvor vi undersøgte op til 15 mulige 
scenarier.   



Et af scenarierne skilte sig ud, ved at have både positiv selskabs- og samfundsøkonomi, samt være inden for de politiske rammer vi er reguleret 
under. Ligeledes kan anlægget kombineres med flere forskellige energikilder.

Efter nærmere beregninger valgte vi at opføre et varmepumpeanlæg, hvor man kombinerer en elvarmepumpe med en 
absorptionsvarmepumpe, samt en hedtvandskedel, hvor solvarme og udeluft bruges som varmekilde. 

Vi underskrev betinget kontrakt på opførelse af varmepumpeanlægget med Tjæreborg Industri d. 31. oktober 2017. Anlægget blev taget i brug 
d. 18. december 2018. 



























Frit marked

Gaspris kraftvarmeanlæg inkl. transmissions og distributionsbetaling (indtastes): 1,900 kr/m³

Gaspris gaskedel inkl. transmissions og distributionsbetaling (indtastes): 1,900 kr/m³

Formel til beregning af afgift (E- eller V-Formel) (indtastes): E E-formel er bedst

Nettarif produktion el evt. inkl. bidrag til håndtering balanceansvarlig: 10,00 kr/MWh

Energiafgift på naturgas kraftvarme (sats 2019): 2,225 kr/m³

CO2-afgift på naturgas (sats 2019) *: 0,3960 kr/m³

NOx-afgift motoranlæg (sats 2019) **: 0,029 kr/m³ Beregning af marginalpris på varmepumpeanlæg.

NOx-refusion motor (Udfyldes kun ved refusion af NOx): 0%

Metan-afgift motoranlæg (sats 2019)**: 0,068 kr/m³ Elafgifter/transport

Metan-refusion motor (Udfyldes kun ved refusion af Metan): 0% Årligt elforbrug elvarmepumpe kWh 800.000 Varme AVP 4 MWh

Energiafgift ved kedeldrift (sats 2019): 46,8 kr/GJ DE nettarif B lav time kr/kWh 0,1241 Varme EVP 1,4 MWh

CO2-afgift ved kedeldrift (sats 2019): 13,9 kr/GJ Transmissions nettarif kr/kWh kr.     0,0440 Faktor 0,350 MWh/MWh

NOx-afgift ved kedeldrift (sats 2019): 0,008 kr/m³ Systemtarif kr/kWh kr.     0,0360 

NOx-refusion kedel (Udfyldes kun ved refusion af NOx): 0% PSO-tarif kr/kWh kr.     0,0620 

Elvirkningsgrad (indtastes): 40,50% % Balance faktisk forbrug kr/kWh kr.     0,0016 

Varmevirkningsgrad (beregnes): 55,50% Elafgift kr/kWh kr.     0,8840 

Totalvirkningsgrad (indtastes): 96,00% % Elafgift tilbagebetaling kr/kWh kr.     0,6250 

Kedelens virkningsgrad (indtastes): 170,00% % Samlede udgifter kr/MWh kr.     526,73 

Drift og vedligehold for kraftvarmeværket (indtastes): 15,0 kr/MWh-el

Drift og vedligehold for gaskedlen (indtastes): 15 kr/MWh-varme Elpris spot kr/MWh kr.      332,0 Aflæst NEAS planner

Kvotepris - sættes til 0 såfremt ikke kvoteomfattet: 0 kr/ton COP elvarmepumpe 7 Aflæst skema ved aktuel udetemp alternativt på SRO.

Varmepris elvarmepumpe kr/MWh kr.        59,9 

Elproduktion i MWh pr. produceret MWh varme (beregnet): 0,73 MWh-el/MWh-varme Vedligeholdelse EVP kr/MWh kr.           13 Udetemp C -5 0 5 10 15 20

Naturgasforbrug i alt (beregnes): 163,80 m3 Varmepris m. afgifter/transport kr/MWh kr.      47,31 COP 5,31 6,01 7 8,09 10,1 12,52

Naturgas til elproduktion (beregnes): 99,01 m3 Varmepris gaskedel + AVP kr/MWh kr      257,19 B44

Afgiftsbelagt naturgas til varme (beregnes): 64,79 m3 Varmepris varmepumpeanlæg kr/MWh kr.     304,50 

Udgift til naturgas (beregnes): 311,22 kr/MWh-varme

Varmepris gasmotor kr/MWh kr.     547,07 B42

Afgift på gas til kraftvarmeanlægget* (beregnes): 224,90 kr/MWh-varme

Forskel i varmepris kr/MWh kr.     242,57 

Varmepris i alt kraftvarme ex. elindtægt (beregnes): 547,07 kr/MWh-varme

Omregningsfaktor el/varme 0,73B34

Varmeproduktionspris på Kedelanlæg (beregnes): 257,19 kr/MWh-varme Omregnet til elpris kr/Mwh kr.     332,41 Gasmotorens marginalpris.

Marginal elproduktionspris (beregnes): 407,24 kr/MWh-el

* For ikke kvoteomfattet virksomhed betales CO2-afgift af naturgas til el.

** NOx- og metanafgiften betales for hele brændselsforbruget



Hvad koster det så

Anlægget har kostet 13,2 mill. kr. Derudover er der betalt ca. 500.000 kr. i ampereafgift til SE, for opgradering af 
hovedtavle.

Der er solgt energibesparelser for 1,5 mill. kr. ca. 4.000 MWh.

Den årlige besparelse ved varmepumpe drift er beregnet til 1.557.000 kr. ved en gaspris på 2,00 kr/m3 inkl. 
transport og lager, samt en el-afregningspris på 0,90 kr/kWh.

Afskrivning og forrentning 14 mill. kr. ved 2,48% over 20 år 896.000 kr.

Besvarelse pr. år 660.636 kr.

Direkte tilbagebetaling (13.700.000 – 1.500.000)/1.557.000 = 8 år.


