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Introduktion 
Inden for energiområdet fokuseres der i dag meget på vedvarende energikilder som substitution for fossile 

brændsler. Danske politikere har fremlagt både en langsigtet energistrategi[1] som klarlægger overordnede 

intentioner på energiområdet i årene frem til 2050, og en mere konkret energiplan [2], indgået af samtlige 

danske partier på nær Liberal Alliance, som fastsætter klare mål for de kommende år. Energiplanen berører 

alle aspekter af det danske energiområde som hovedsageligt udgøres af elektricitet, varme og energi til 

transport. Der er i planen stor fokus på at få større vindkraft kapacitet, hvilket vil sige at der i de kommende 

år vil være en større og større del fluktuerende elektricitet på det danske marked. Derudover vil man gøre 

det mere attraktivt at anvende brændsler baseret på biomasse frem for fossile brændsler. Af planen 

fremgår det også at man er klar over at fundamentet for at tage holdbare og bæredygtige løsninger ikke 

helt er til stede. Derfor indgår det som en del af planen at foretage adskillige analyser i planens første år. 

Blandt andet ønskes det at klarlægge, hvad fjernvarmenettenes rolle skal være i den fremtidige 

energiforsyning i Danmark, samt biomassens korrekte anvendelse.  

Fjernvarmeproduktionen er i dag blevet så udbredt at næsten to ud af tre husstande på landsplan er 

forsynet med fjernvarme [3]. Det gør fjernvarmeforsyningen til en væsentlig spiller på energiområdet i 

Danmark. Hvis udviklingen tager hensyn til den fremtid fjernvarmeselskaberne skal indgå i, vil 

fjernvarmenettene kunne spille en væsentlig rolle i det fremtidige samlede danske energisystem.  

Dette projekt vil tage udgangspunkt i de fynske forhold. Det ønskes at kortlægge fjernvarmeforsyningen på 

Fyn og med udgangspunkt i Haarby Kraft-varme at illustrere nutidig og fremtidig forsyning. Den nuværende 

situation for værket vil blive modelleret i energyPRO og der vil endvidere fremsættes forslag til udbygning, 

også modelleret i energyPRO. En væsentlig faktor at tage hensyn til i det fremtidige energisystem, er de 

udfordringer store dele fluktuerende elektricitet giver. Det er oplagt at se på muligheder hvor 

fjernvarmeforsyningen imødegår denne udfordring. Der ses endvidere på effekten af afgifter og 

brændselspriser. Specielt er der fokuseret på den fremtidige elspotpris.  

  

hew
Fremhæv
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Fjernvarmen på Fyn 
Fjernvarmenettet på Fyn er ret udbredt i tættere befolkede områder. Det største sammenhængende 

fjernvarmenet er i forbindelse med Odense og områderne omkring. Fjernvarme Fyn står for forsyningen 

her. På resten af Fyn, inklusiv øerne, opererer over 30 andre fjernvarmeselskaber i større eller mindre 

områder. Herudover er der også mange enkeltstående anlæg som kun producerer til en enkelt aftager. 

Mange fjernvarmeselskaber har flere anlæg i forbindelse med hvert forsyningsområde. Herunder ses et 

overblik over eksisterende anlæg og forsyningsområder på Fyn.  

 
Figur 1: Anlæg på Fyn i 2010 [4] 

Udviklingen på fjernvarmeområdet på Fyn 
Siden fjernvarmen blev introduceret som opvarmningsmulighed for de danske husstande er der sket en 

kraftig udvikling. Siden starten af 1900 tallet er antallet af husstande som forsynes med fjernvarme steget 

støt og teknologien er blevet mere og mere effektiv. Figur 2 viser udviklingen i fjernvarmeforsyningen for 

hele Danmark i perioden fra 1966 og frem til i dag.  
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Figur 2: Fjernvarmeforsyningen i Danmark 1966-2012 [5] 

På knap 50 år er fjernvarmeforbruget steget fra godt 40 PJ per år til over 100 PJ per år. Det betyder at en 

stor del af varmeforsyningen udgøres af fjernvarme. I dag forsynes over 60 % af de fynske husstande med 

fjernvarme (Figur 3).  

 
Figur 3: Fordelingen af varmeforsyningen på Fyn i 2010 [6] 
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Fordelingen af varmeforsyningsmulighederne er forskellig fra kommune til kommune. Kommunen med den 

mindste andel af fjernvarme er Faaborg-Midtfyn kommune. Her udgjorde fjernvarmen 27 % i 2010. 

Kommunen med den største andel er Odense hvor fjernvarme var varmekilden i hele 97 % af husstandene. 

Figur 4 viser fordelingen for alle Fyns kommuner. 

  
Figur 4: Andel af husstande med fjernvarme som varmeforsyning på Fyn i 2010 [6] 

I halvdelen af kommunerne tegnede fjernvarmen sig for mere end 50 % af husstandene mens det i den 

anden halvdel udgjorde mindre end 50 %. Antallet af husstande med de forskellige typer varmeforsyning 

kan ses på Figur 5 fordelt på de 10 fynske kommuner.  
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Figur 5: Varmeforsyningen i de fynske kommuner i 2010 [6] 

Det er tydeligt at Odense på grund af sin størrelse er afgørende for helhedsbilledet på Fyn. Da fjernvarmen 

er dominerende her, bevirker det at fjernvarmen på hele Fyn overordnet set udgør 64 %. Ses der bort fra 

Odense kommune, som selvfølgelig er en oplagt mulighed for fjernvarmeforsyning på grund af 

befolkningstætheden omkring Odense by, ser billedet væsentligt anderledes ud.  

 
Figur 6: Fordelingen af varmeforsyningen på Fyn eksl. Odense i 2010 

Kun 40 % af den resterende del af Fyn er dækket af fjernvarme, mens bidraget fra individuel naturgas- og 

olieopvarmning nu samlet set er tæt på 50 %. 
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Produktionen af fjernvarme 

Som tidligere nævnt råder hvert selskab typisk over flere varmeproducerende anlæg. Flere af disse anlæg 

er i forbindelse med industri, hvis spildvarme udnyttes på fjernvarmenettet. Derudover findes anlæg som 

kun producerer til en enkelt virksomhed – typisk gartnerier, og som ikke er tilsluttet et fjernvarmenet. Der 

er også anlæg som kun anvendes hvis alt andet falder ud eller varmebehovet er særligt højt. I nogle år har 

disse anlæg derfor ingen produktion. Et overblik over antallet af de tre typer af anlæg på Fyn ses i Figur 7.  

 
Figur 7: Antallet af varmeproducerende anlæg 2000-2012 [4] 

Det samlede antal er steget i perioden, fra 215 i 2000 til 249 i 2012. Det ses dog også at antallet af 

producerende anlæg stort set er uændret og at stigningen derfor skyldes en stigning i antallet af ikke 

producerende anlæg. De producerende anlæg består både af anlæg som er tilkoblet fjernvarmenettet og 

anlæg som producerer til en enkelt virksomhed. I perioden er antallet af anlæg som leverer til 

fjernvarmenettet steget fra 124 til 159, hvorfor antallet som ikke leverer til fjernvarmenettet er faldet fra 

62 til 25, svarende til et overordnet fald i producerende anlæg på 2, fra 186 i 2000 til 184 i 2010.  

Varmeproduktion 

Den samlede varmeproduktion fra de tre typer anlæg fra 2000 og frem til i dag er vist i Figur 8.  
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Figur 8: Varmeproduktion fra varmeproducerende anlæg på Fyn [4] 

Varmeproduktionen fra de ikke producerende anlæg er selvsagt nul. Fra 2005 er der sket et tydeligt fald i 

produktionen fra anlæg som ikke leverer til et fjernvarmenet. Fra 2008 og frem er denne produktion faktisk 

næsten forsvundet og udgjorde i 2012 sammenlagt kun 103 TJ. Produktionen fra de anlæg som leverer til 

fjernvarmenettet ændrer sig ikke markant, men ligger i perioden mellem 14.650 i 2000 og 17.380 i 2010. 

Overordnet set er der et fald i varmeproduktionen på 235 TJ om året fra 2000 til 2012. Ser man kun på 

varmen produceret på anlæg som er tilknyttet et fjernvarmenet så er produktionen gennemsnitligt steget 

med 60 TJ om året i samme periode. 

Elektricitetsproduktion  

Nogle anlæg er kraftvarme enheder som, ud over at producere varme, også producerer strøm. Figur 9 viser 

den samlede produktion af elektricitet fra varmeproducerende anlæg på Fyn. 

 
Figur 9: Elektricitetsproduktion fra varmeproducerende anlæg på Fyn [4] 
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Det ses, at også produktionen af elektricitet er gået ned. Det gennemsnitlige fald fra 2000 til 2012 er på lige 

godt 155 TJ om året. Ser man kun på elektricitetsproduktionen fra anlæg tilknyttet et fjernvarmenet er 

faldet mindre udtalt med et gennemsnit på lige godt 40 TJ om året. Det er værd at bemærke at for de 

anlæg som er tilknyttet fjernvarmenettene er elektricitetsproduktionen gået ned på trods af en stigning i 

varmeproduktionen. 

Brændsel 

Der anvendes mange forskellige typer af brændsel på de varmeproducerende anlæg. En oversigt over 

fordelingen kan ses i Figur 10. 

 
Figur 10: Brændselsforbrug for alle varmeproducerende anlæg 2000-2012 [4] 

Tre brændselstyper er helt dominerende i første del af perioden. Det er kul, naturgas og affald. Det ser dog 

ud til at naturgas, i de senere år, anvendes i mindre og mindre grad, mens halm og skovflis vinder frem. 

Mængden af kul der anvendes varierer meget over årene og tendensen for fremtiden er ikke tydelig. I 

perioden har der overordnet set været en stigning i mængden af kul der anvendes, som dog ser ud til at 

være aftagende nu. Mængden af affald har været nogenlunde den samme i hele perioden.   

Ser man på anlæg som ikke producerer til fjernvarmenettet, er brændselsforbruget noget anderledes. 

Fordelingen kan ses i Figur 11.  

 -    

 5.000  

 10.000  

 15.000  

 20.000  

 25.000  

 30.000  

 35.000  

 40.000  

M
æ

n
gd

e
 b

ræ
n

d
se

l i
 T

J 

Brændselsfrit 

Elektricitet 

Solenergi 

Bio-olie 

Træpiller 

Træ- og biomasseaffald 

Skovflis 

Halm 

Biogas 

Affald 

Naturgas 

Gasolie 

Spildolie 

Fuelolie 

Kul 



Fremtiden for fjernvarmen på Fyn  Julie Houge Hansen  
- Baseret på modellering af Haarby kraft-varme a.m.b.a. Peter Martin Skov Hansen 
  18-12-2013 

 

 11 

 
Figur 11: Brændselsforbrug for varmeproducerende anlæg som ikke leverer til fjernvarmenettet 2000-2012 [4] 

Naturgas er det altoverskyggende brændsel i hele perioden. På grund af faldet i produktionen fra disse 

anlæg er den samlede mængde af brændsel faldet kraftigt fra over 4.700 TJ i 2002 til knap 160 TJ i 2012. 

Andelen af naturgas er dog konstant mellem 70 og 80 % af det anvendte brændsel. Fra 2009 til 2011 var 

andelen af naturgas helt oppe på 97 %. I 2012 var det faldet til lige over 60 %. Dette skyldes primært at der i 

2012 blev anvendt elektricitet på et enkelt anlæg. Der er lidt tvivl om rigtigheden af disse data. I 

energiproducenttællingen er det angivet at elektriciteten anvendes af et af Fjernvarme Fyns decentrale 

anlæg. Hvorfor dette anlæg står opgivet til ikke at levere til fjernvarmenettet er uvist.  

De store producenter 

Selvom der findes tæt på 250 varmeproducerende anlæg på Fyn, så kommer langt størstedelen af varmen 

fra nogle få store anlæg. Figur 12 viser fordelingen af den leverede varme fra Fynsværket i Odense fordelt 

på de tre anlæg: affald, halm og kul, samt affaldsforbrændingen i Svendborg og forbrændingen af farligt 

affald på Nord i Nyborg.  
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Figur 12: De største varmeproducerende anlægs andel af den leverede varme i 2012 [4] 

Fynsværket og resten af affaldsforbrændingen på Fyn tegnede sig for lidt over 70 % af den samlede 

leverede varmeproduktion i 2012. Det kulfyrede anlæg alene bidrager med over 40 % af den samlede 

leverede varme. 

Figur 13 viser fordelingen med hensyn til leveret elektricitet. 

 
Figur 13: De største varmeproducerende anlægs andel af den leverede elektricitet i 2012 [4] 

Når man ser på den leverede elektricitet fra de varmeproducerende anlæg udgøres en endnu større del af 

de få store anlæg. Over 90 % af den leverede elektricitet kom i 2012 fra Fynsværket alene og langt den 

største del var fra det kulfyrede anlæg.  

Udviklingen i varmeleverancen fra de store værker fra 2000 og frem til i dag er vist i Figur 14 og Figur 15. 
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Figur 14: Udviklingen i de største varmeproducerende anlægs andel af den leverede varme [4] 

Fynsværket har i hele perioden stået for langt størstedelen af den samlede varmeleverance. Anlægget som 

hovedsageligt anvender naturgas er så småt faset ud i årene frem til 2010 og producerer i dag hverken 

varme eller elektricitet. Til gengæld er et nyt halmfyret anlæg begyndt at producere begge dele fra 2009. 

Det affaldsfyrede anlæg producerer mere eller mindre den samme mængde varme i alle årene. Mønsteret 

for det kulfyrede anlæg minder meget om mønstret for brændselsforbrug i Figur 10. Dette skyldes at det 

stort set kun er Fynsværket som anvender kul som brændsel.  

 
Figur 15: Andel af leveret varme og elektricitet som udgøres af Fynsværket eller affaldsforbrændingen i Nyborg og Svendborg [4] 
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Det ses af Figur 15 at andelen af leveret varme fra Fynsværket og affaldsforbrændingen i Nyborg og 

Svendborg har været relativt stabil omkring, eller lidt over, 70 % af den totale leverede varme. Andelen af 

den producerede elektricitet er steget fra godt 60 % i 2000 til over 90 % i 2012. 

Figur 16 viser brændselsforbruget for Fynsværket og affaldsforbrændingen i Nyborg og Svendborg i 

perioden 2000 til 2012. 

 
Figur 16: Brændselsforbrug for de tre store værker [4] 

Kul udgør langt den største del af brændslet i alle årene. I de første 3-4 år anvendes også en del naturgas, 

men fra 2004 er forbruget af naturgas stort set erstattet af kul. Affaldsmængden er mere eller mindre den 

samme i alle årene. 

Den resterende produktion 

Ser man bort fra de tre store værker ser billedet af fjernvarmeproduktionen noget anderledes ud.  
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Figur 17: Udviklingen i leveret varme og elektricitet eksl. Fynsværket og affaldsforbrændingen i Nyborg og Svendborg [4] 

Mønstret er det samme for fjernvarmeproduktionen når de tre store værker ikke tælles med. 

Varmeleverancen stiger og elektricitetsleverancen falder. Både stigningen i varme og faldet i elektricitet er 

dog mere udtalt når der kun ses på de mindre værker, hvilket fremgår af Tabel 1.   

Tabel 1: Gennemsnitlig ændring i varme- og elektricitetsleverance [4] 
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Elektricitetsleverance - 40 TJ/år - 170 TJ/år 
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Figur 18: Brændselsforbrug for alle varmeproducerende anlæg eksl. Fynsværket og affaldsforbrændingen i Nyborg og Svendborg 

[4] 

Naturgas er i alle årene det foretrukne brændsel. Dog er der en kraftig nedgang i dette brændsel omkring 

2006/2007 og det ser ud til at blive erstattet af især skovflis. Kul, fuelolie, spildolie og affald som anvendes i 

de første år er stort set erstattet af andre brændsler i de senere år.  
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Modellering 
I følgende afsnit tages der udgangspunkt i Haarby-kraftvarme. Dette gøres da Haarby udelukkende forsynes 

med naturgas, samt at elproduktionen er afregnet via spotmarkedet.  

For Haarby opsættes følgende analyser: 

 Hvorvidt det er fordelagtigt at være på elspotmarkedet, frem for afregning via treledstarif i 2014, 

samt under 2 forskellige udviklinger i elspotpriserne frem mod 2020.  

 Hvorvidt en varmepumpe eller fliskedel er den bedste investering i 2014, 2020 ved lave elspotpriser 

og 2020 ved høje spotpriser. 

Til at udføre analyserne anvendes programmet energyPRO. 

I bilagshæftet er alle afgifter, brændselspriser, tilskudsordninger, elspotpriser, osv. anført. Her er der også 

redegjort for hvilke afgifter der refunderes. Det anbefales at bilagshæftet læses inden følgende afsnit. 

Udetemperaturer samt ab værk leverancen, er i alle analyser fastsat ud fra 2012. Der tages altså ikke højde 

for eventuelle temperaturstigninger, eller reduceret varmebehov grundet forbedring af ledningsnet samt 

bedre isolering af huse.  

Haarby kraft-varme 2014 
Haarby kraft-varme er et godt eksempel på et gennemsnitligt fynsk fjernvarmeselskab. Som det fremgår af 

Figur 19 er der tre varmeproducerende anlæg i Haarby. På billedet er der yderst til højre angivet den 

brændselstype der bruges, som er naturgas (GUL). Fra naturgas er der trukket streger hen til de 

varmeproducerende enheder. Foran de varmeproducerende anlæg er der angivet den indfyrede effekt, og 

bagved er angivet varmekapaciteten (RØD) og elkapaciteten (SORT).  Alle enheder producerer til et 

varmelager der har en varmekapacitet på cirka 72 MWh. Den producerede el bliver solgt på spot markedet. 

Den årlige ab værk leverance er fastsat til 25.000 MWh.  

Haarby kraft-varme er tildelt et grundbeløb på 2,9 millioner DKK, der justeres i forhold til spotpriserne. 

Derudover modtager de også et fast elproduktionstilskud på 640.000 DKK. 

 

hew
Fremhæv
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Figur 19: Haarby kraft-varme 

I energyPRO opgøres prisen for at producere varme for hver enhed. Prisen for motordrift er afhængig af 

elspotprisen. Prisen per MWh for enhederne kan ses på Figur 20. Prisen for kedeldrift er cirka 550 kr, og 

elspotprisen skal over 440 DKK før motoren er konkurrencedygtig.  

 
Figur 20:Varmeproduktionsomkostninger 

På Figur 21 ses produktionen af fjernvarme fra 1. til 16. februar 2014.  Kedlen leverer det meste varme og 

kører på fuld kapacitet det meste af perioden. Motoren fortrænger kun produktion på kedlen, ved høje 

elspotpriser. Ofte bruges motoren i perioder for at kunne levere den ønskede mængde varme og for at 

fylde varmelageret op.  Overordnet leverer kedlen næsten 91 % af varmen. 
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Figur 21: Modelleret varmeproduktion i første halvdel af januar 2014 

Da kedlen er den dominerende energikonverteringsenhed er prisen for varme i Haarby høj. Resultatet af 

den ordinære drift er -10,3 million kroner, og specificering kan ses i bilag 1. 

Treledstarif 

Hvis Haarby overgår til treledstariffen vil produktionen ændres. Fra at reagere på spotpriser, modtager de 

faste betalinger inden for bestemte tidsrum. Udgifterne ved motordrift og kedeldrift for 2014 kan ses i 

Tabel 2. Rangordnen for billigste produktionsenhed er motor spidlast, motor højlast, kedel og dyrest er 

motor lavlast. 

Tabel 2: Varmeproduktionsomkostninger 2014 

[DKK/MWh-varme] Spidslast Højlast Lavlast 

Kedel 554 554 554 
Motor 390 526 742 

 

At motoren i spids- og høj-last er billigere end kedlen kommer også til udtryk i produktionen. Produktionen 

fra 1. februar til 16. februar er gengivet i Figur 22. Som det fremgår af figuren kører motoren i faste 

tidsrum, men endnu mere interessant er det, at der er en hvis korrelation mellem høje elspotpriser og 

motordrift, selvom driftstimerne er ”forudbestemte”.  
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Figur 22: Harrby produktion ved afregning på treledstarif 

Overodnet vil 42 % af varmen blive produceret ved kedeldrift under disse forudsætninger. Resultatet af 

ordinær drift er -12,1 millioner DKK, hvilket betyder at det er fordelagtigt for Haarby kraft-varme at blive på 

spotmarkedet. Se specificering i bilag 2. 

Haarby kraft-varme 2020  
Frem mod 2020 stiger afgifterne, men den største ændring er at grundbeløbet bortfalder. Derudover vil 

priserne på el ændre sig markant. I denne rapport er inkluderet 2 mulige fremskrivninger af elspotpriserne 

jf. bilagshæftet. 

Spot afregning – lav 

Hvis elspotpriserne falder, vil 93,3 % af varmeproduktionen foregå på kedlen. På Figur 23 er produktionen 

fra 1. februar til 16. februar gengivet. Det mest bemærkelsesværdige ved Figur 23, er at motoren i denne 

periode ikke fortrænger kedelproduktion. Resultatet af den ordinære drift vil være -14,8 millioner DKK, 

hvilket hovedsagligt skyldes at grundbeløbet er bortfaldet. Specificeringen kan ses i bilag 3. 
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Figur 23: Haarby produktion 2020 lav elspotpris 

 

Spot afregning – høj 

Hvis elspotpriserne istedet stiger, vil resultatet af den ordinære drift blive -11,5 millioner, og specificeringen 

kan ses i bilag 4. I 2020 scenariet bruges de modellerede elspotpriser som er beskrevet i bilagshæftet, 

hvilket betyder at selvom grundbeløbet bortfalder, vil den overordnede stigning i elspotmarkedet resultere 

i en mindre stigning i driftsomkostningerne i forhold til 2014. I 2020 vil 48 % af varmen blive produceret på 

kedlen, og resten på de 2 motorer ved høje elspotpriser. Produktion ses på Figur 24. 
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Figur 24: Haarby produktion 2020 høj elspotpris 

Treledstarif 

Frem mod 2020 stiger afgifterne, og treledstariffen antages uændret. Hvis Haarby kraft-varme overgår til 

afregning via treledstariffen i 2020 vil resultatet af den ordinære drift være -13,7 millioner, og 

specificeringen kan ses i bilag 5. Det vil sige at det er fordelagtigt for Haarby at blive på spotmarkedet, hvis 

elspotpriserne stiger som forudsat i scenariet med høje elspotpriser. Dette på trods af at grundbeløbet 

bortfalder. I dette scenarie udgør kedeldrift 42 % af varmeproduktion, dvs. at produktionsmønsteret fra 

2014 til 2020 ikke ændrer sig, hvis Haarby kraft-varme i begge år er afregnet via treledstariffen. 

Opsamling 

Denne sammenligning er i høj grad afhængig af at de overordnede elspotpriser, samt at treledstariffen ikke 

ændres. Hvis afregningen via treledstariffen stiger væsentligt, kan det eventuelt resultere i, at det er mere 

fordelagtigt at overgå til treledstariffen. Dermed kan et forslag til at få værker over på spotafregning frem 

for treledstariffen være at fastlåse afregningen på treledstariffen. Et andet scenarie kan være at 

elspotpriserne overordnet falder, dermed ryger indtjeningsgrundlaget for motor drift på spotafregning. 

Hvis dette sker, vil de værker der har mulighed for det, overgå til treledstarif. Jo flere anlæg der modtager 

fast betaling jo større er risikoen for negative elspotpriser.  

På landsplan er der generelt god sammenhæng mellem forbrugskurven og treledstariffen, også når 

vindproduktionen fratrækkes. For Vestdanmark, isoleret set, hvor vindproduktionen er større, er 

treledstariffen mindre egnet, da der her ofte vil blive produceret strøm når det ikke er nødvendigt. Hvorvidt 

treledstariffens perioder er uddateret er analyseret i bilagshæftet. Overordnet er treledstariffen mindre 

egnet i Vestdanmark i 2020, end den er i dag.  
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Investeringer 
I følgende afsnit analyseres 2 investeringsmuligheder til at forbedre driftsøkonomien i Haarby. De to 

investeringsmuligheder der analyseres er henholdsvis en fliskedel og en varmepumpei 2014 og 2020. 

Investeringer i fliskedler begrænses af reglen om at biomasse ikke må fortrænge naturgas. Den eneste 

mulighed for at investere i en biomassekedel, er at udvide forsyningsgrundlaget. Men i følgende afsnit 

tages der ikke højde for denne regel. Investeringsmulighederne analyseres for 2014, og 2020 ved 

henholdsvis lave og høje elspotpriser. Basis scenariet investeringerne sammenlignes med er Haarby kraft-

varme afregnet på spotmarkedet, både i 2014 og 2020. 

Begge enheder indsættes i energyPRO har en varmekapacitet på 4320 kW.  

Alle baggrundsdata der bruges er beskrevet i bilagshæftet. Opsætningen for Haarby med henholdsvis 

fliskedel og varmepumpe kan ses i Figur 25 og Figur 26. Den eneste ændring fra basis opsætningen er at der 

indsættes en ny produktionsenhed. Fliskedlen har en effektivitet på 108 %, mens varmepumpen har en COP 

på 3,6. Varmekilden til varmepumpen antages at være overskudsvarme, samt at have en temperatur på 35 

°C. 

 

 

Figur 25: Haarby kraft-varme med fliskedel 
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Figur 26: Haarby kraft-varme med varmepumpe 

Det antages at pengene lånes i en bank til en rente på 5 %. Den årlige besparelse antages uændret i de 10 

år, investeringen vurderes over. Årsagen til at investeringen ”kun” vurderes over 10 år, er at det vurderes at 

udfordringerne i el- og varmesystemet gør det svært at forudsige afgifter og regler om 15 år. Til at vurdere 

hvilken investering der er mest fordelagtig benyttes nutidsværdien. 

I Tabel 3 er anført resultatet af ordinær drift for 2014 med de eksisterende produktionsenheder, og de 2 

investeringsmuligheder. Specificeringen af ordinær drift findes i bilag 6 og 7. 

Tabel 3: Økonomien i investeringer 2014 

 Resultat af ordinær drift [DKK] Besparelse 
[DKK] 

Investering 
[DKK] 

Nutidsværdi 10 år 
[DKK] 

Basis -10.300.347 - - - 
Fliskedel -3.042.560 7.257.787 24.600.000 29.945.436 
Varmepumpe -2.799.479 7.467.300 22.464.000 33.520.487 

 

I Tabel 4 er anført resultatet af ordinær drift for 2020 med de eksisterende produktionsenheder, og de 2 

investeringsmuligheder ved lave spotpriser. Specificeringen af ordinær drift findes i bilag 8 og 9. 

Tabel 4: Økonomien i investeringer 2020 lav elspotpris 

 Resultat af ordinær drift [DKK] Besparelse 
[DKK] 

Investering 
[DKK] 

Nutidsværdi 10 år 
[DKK] 

Basis 2020 lav -14.817.649 - - - 
Fliskedel -7.972.725 6.844.924 24.600.000 26.909.277 
Varmepumpe -6.047.965 8.769.684 20.952.000 44.538.262 
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I Tabel 5 er anført resultatet af ordinær drift for 2020 med de eksisterende produktionsenheder, og de 2 

investeringsmuligheder ved høje spotpriser. Specificeringen af ordinær drift findes i bilag 10 og 11. 

Tabel 5: Økonomien i investeringer 2020 høj elspotpris 

 Resultat af ordinær drift [DKK] Besparelse 
[DKK] 

Investering 
[DKK] 

Nutidsværdi 10 år 
[DKK] 

Basis 2020 høj -11.458.133 - - - 
Fliskedel -7.007.581 4.450.552 24.600.000 9.300.936 
Varmepumpe -5.761.567 5.696.566 20.952.000 21.938.450 

 

Det mest bemærkelsesværdige er at varmpumpen i samtlige scenarier er det mest fordelagtige valg. Dog 

skal det overvejes hvilken betaling et givent firma vil have for deres overskudsvarme, og derunder hvor 

varmepumpen er placeret. Hvis varmepumpen er placeret på virksomheden, vil en større del af 

elvarmeafgiften refunderes.  

Den største forskel i scenarierne er ved lave elspotpriser, hvilket skyldes at varmepumpen drager fordel af 

de lave elspotpriser, samtidig med at basis scenariet er det klart dyreste. I scenariet med høje elspotpriser, 

er der god sammenhæng mellem motordrift og varmepumpedrift. Når elspotpriserne er høje producerer 

motoren varme og el, og ved lave elspotpriser bruger varmepumpen el. Dette hjælper til balancering af 

elmarkedet. Synergien er illustreret i Figur 27: Produktion 2020 høj elspotprisFigur 27, hvor elspotpriserne 

er toneangivende for hvilken produktionsenhed der producerer.  

 

 
Figur 27: Produktion 2020 høj elspotpris 
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Konklusion 
Der er en svagt stigende tendens i produktionen af varme fra fjernvarmeselskaber på Fyn. Samtidig er der 

en faldende tendens i produktionen af el. Over 90 % af den samlede fynske produktion af varme 

produceres på Fynsværket i Odense eller affaldsforbrændingen i Nyborg og Svendborg. Derfor er de 

dominerende brændsler kul og affald. Ser man bort fra denne produktion ser det ud til at biomasse vinder 

ind som brændsel på mange anlæg, samtidig med at naturgas falder ud. Specielt skovflis er meget 

populært.  

Salg af el er en væsentlig indtjeningskilde for mange fjernvarmeselskaber. Der er stor forskel i økonomien 

for det enkelte værk hvorvidt det kan betale sig at afregne på treledstariffen eller spotmarked. Haarby 

kraft-varme afregner i dag på spotmarkedet. I 2014 er det ikke fordelagtigt for Haarby at overgå til 

treledstariffen. Økonomien ved at være på spotmarkedet er meget afhængig af den fremtidige udvikling. 

Når grundbeløbet bortfalder i 2018, vil økonomien forringes. Analysen viser at økonomien forringes kraftigt 

hvis spotpriserne falder på grund af den øgede vindkapacitet. Hvis spotpriserne derimod stiger til niveauet 

som forudsiges af Energinet.dk vil forringelsen være langt mindre udtalt, da den forøgede indtægt på elsalg 

til dels opvejer det bortfaldne grundbeløb. Faktisk er det økonomisk mere fordelagtigt for Haarby kraft-

varme at være på spotmarkedet end på treledstariffen i 2020, hvis priserne udvikler sig som foreslået i 

scenarie 2.  

Ved lave elpriser og bortfald af tilskudsordninger vil det være svært at fastholde elkapaciteten ved 

fjernvarmeselskaberne. Som analysen viser, er motordriften næsten ikke eksisterende i 2020 ved lave 

elspotpriser og det vil kræve et incitament hvis selskaberne skal beholde deres motorer. Med stærkt 

svingende elpriser vil der til gengæld være god synergi for fjernvarmeselskaberne i at råde over både motor 

og varmepumpe. Som analysen ved høje elspotpriser viser, kan selskabet drage nytte af at anvende 

varmepumpen ved lave elpriser og sælge el fra motoren ved høje elpriser.  

Af de to investeringsmuligheder er varmepumpen altid en bedre investering i forhold til fliskedlen, når man 

ser på nutidsværdien. Investeringsomkostningerne for de to typer af anlæg er mere eller mindre ens, så det 

er den årlige besparelse som gør udfaldet. Dette er dog kraftigt påvirket af forsyningssikkerhedsafgiften på 

biomasse. Der er stor debat om hvorvidt denne afgift træder i kraft eller ej, og træder den ikke i kraft vil flis 

være et væsentlig billigere brændsel, hvorfor omkostningsprisen for varmeproduktion på fliskedlen 

nedsættes og den årlige besparelse bliver højere end i analyserne i denne rapport. Det ser dog ud til at 

forsyningssikkerhedsafgiften vil komme, det er kun et spørgsmål om hvornår den træder i kraft og hvordan 

den endelige udformning bliver. 
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Bilagshæfte 
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investeringsomkostninger. Det indeholder derudover en gennemgang af treledstariffens indpasning i det 
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Afgifter 
Afgifterne i 2014 og 2020 er opgjort for naturgasfyret motor, naturgasfyret kedel, flisfyret kedel og 

varmepumpe i Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 og Tabel 4. Heri fremgår det hvilke afgifter den pågældende 

produktionsenhed skal betale. Afgifterne for 2014 er opgjort af SKAT. Dog er der en vis usikkerhed 

forbundet med forsyningssikkerhedsafgiften. Frem mod 2020 er den sidst noterede afgift fra SKATs 

hjemmeside fremskrevet med 1,8 % per år. Dette gøres i henhold til forbrugerprisindekset, som er et mål 

for inflationen.  

Afgifterne er alle fundet på SKATs hjemmeside, med undtagelse af energi/forsyningssikkerhedsafgiften der 

er et lovforslag. Direkte links til den pågældende afgift er listet nedenfor: 

Energiafgift/forsyningssikkerhedsafgift (lovforslag): 

http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/23aaedb6-62a7-4625-a1da-

0004fecee859/fsa%20lf%20til%20hoering.pdf 

CO2-afgift:http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2060519&chk=208670 

NOX-afgift:http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1946602&chk=208670 

Metan-afgift:http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2060519&chk=208670 

Afgifter vedrørende elvarme: http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061620&chk=208670 

Godtgørelse af elafgift: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2089702 

Tabel 1: Motor natugas 

Motor NG (DKK/Nm3) 2014 2020 

Energiafgift 2,899 3,376 
CO2-afgift 0,377 0,413 
NOx-afgift 0,144 0,160 
Methan-afgift 0,065 0,073 

 

Tabel 2: Kedel naturgas 

Kedel NG (DKK/Nm3) 2014 2020 

Energiafgift 2,899 3,376 
CO2-afgift 0,377 0,413 
NOx-afgift 0,041 0,046 

 

Tabel 3: Kedel flis 

 

 

 

Kedel FLIS (DKK/ton) 2014 2020 

Energiafgift 109,04 289,2 
NOx-afgift 21,62 24,66 

http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/23aaedb6-62a7-4625-a1da-0004fecee859/fsa%20lf%20til%20hoering.pdf
http://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/23aaedb6-62a7-4625-a1da-0004fecee859/fsa%20lf%20til%20hoering.pdf
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2060519&chk=208670
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1946602&chk=208670
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2060519&chk=208670
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061620&chk=208670
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2089702
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Tabel 4: Elvarme 

Elektricitet (Øre/kWh) 2014 2020 

Energiafgift 65,8 73,25 
Energieffektiviseringsbidrag 0,6* 0,6* 
El-distributionsbidrag 4* 4* 
Tillægsafgift  6,3 7 
Godtgørelse af elafgift 76,7 84,85 
I alt 42 46,90 

*Fast afgift 

Udvikling i afgifter siden 2008 frem mod 2020 
Udviklingen i afgifter for naturgas (NG) kan ses på Figur 1, Figur 2, Figur 3 og Figur 4. Flis afgifter kan ses på 

Figur 5 og Figur 6. På Figur 7 ses den samlede elafgift før og efter godtgørelse. 

 
Figur 1: NG energiafgift 

 
Figur 2: NG CO2-afgift 
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Figur 3: NG NOx-afgift 

 

 
Figur 4: NG metan-afgift 
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Figur 5: Flis forsyningssikkerhedsafgift 

 

 
Figur 6: Flis NOx-afgift 
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Figur 7: Samlet elafgift før og efter godtgørelse 

 

Energi og CO2 kompensation 
Ved motordrift tilbagebetales energiafgiften for det naturgas der vedgår til elproduktion. Da det ikke er 

muligt direkte at adskille naturgas til varme-, og el-produktion bruges enten V- eller E-formlen. 

Fjernvarmeværket bestemmer selv hvilken formel der anvendes forud for begyndelsen er kalenderåret.  

V-formel (Varmeproduktion): 

                                       
                 

   
 

E-Formel (Elproduktion): 

                        
            

    
 

 

 

De værker der er omfattet af CO2 kvoter vil også få refunderet CO2 afgifter på samme måde som 

energiafgiften refunderes.  

De værker som ikke er omfattet af CO2 kvoter modtager i stedet en fast CO2 kompensation som er fastsat 

ud fra et valgfrit basisår i perioden 2005-2007. Kompensationen er fastsat ud fra brændselsforbruget der er 

vedgået til elproduktion i det valgte år. 

I rapporten er disse regler antaget uændret frem mod 2020. 
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Regler vedrørende energi og CO2 kompensation kan findes på: 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061646&chk=208670 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061647&chk=208670 

 

El produktionstilskud 
Ved produktion af el gives der i 2012 et tilskud på 80 DKK/MWh el der produceres. Reglerne for at modtage 

tilskuddet er præciseret af energistyrelsen på:http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-

varmeforsyning/elforsyning/elproduktion/elproduktionstilskud-1 

Her står følgende: 

"Decentrale kraftvarmeværker med en samlet kapacitet for produktion af elektricitet på 25 MW og 

derunder, der: 

1. Udelukkende forsynes med naturgas 

2. forsynes med både biogas og naturgas, og hvor der af det samlede brændselsforbrug regnet efter 

energiindhold for regnskabsåret 2000-2001 eller 2001 var mindst 10 procent naturgas, samt 

3. naturgasfyrede værker, der omlægger deres forsyning til at kunne anvende både biogas og 

naturgas eller kun biogas 

modtager 8 øre pr. kWh til den del af elproduktionen, som er baseret på de støtteberettigede brændsler 

naturgas og biogas. Der gælder et årligt tilskudsloft på 8 mio. kWh, dog ikke for barmarksværker. Tilskud 

gives kun til værker, som er idriftsat inden den 1. juli 2002 (hovedregel)."  

Det maksimale beløb der kan modtages er 640.000 DKK. I 2014 er reglerne ændret, så tilskuddet bliver fast 

i stedet for produktionsafhængig. Dette betyder indirekte at omkostningerne ved motordrift stiger.  

 

  

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061646&chk=208670
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=2061647&chk=208670
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/elforsyning/elproduktion/elproduktionstilskud-1
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/el-naturgas-varmeforsyning/elforsyning/elproduktion/elproduktionstilskud-1
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Salg af el 
Fjernvarmeselskaberne kan vælge at sælge eventuel produceret el til faste tarifpriser eller på el markedet 

hvor prisen afhænger af udbud og efterspørgsel. 

Treledstarif 
Decentrale kraftvarmeenheder der er afregnet efter treledstariffen modtager faste priser for den 

producerede el. Tariffen er fastsat efter hvornår på dagen der produceres elektricitet. For treledstariffen er 

der tre pristrin, således at der opnås bedst pris for elektricitet i spidslast, mens der i lavlast er lav betaling 

for den producerede elektricitet. I Tabel 5 er standardtarifperioder for vinter og sommer angivet, og i Tabel 

6 er tariffens størrelse opgjort. Treledstariffen er kun en mulighed for værker med en elproduktionsenhed 

under 5 MW el kapacitet.  

Tabel 5: Perioder treledstarif 

Hverdage Lavlast Højlast Spidslast 

 Vinter (oktober - marts)   21.00– 06.00   06.00 – 08.00  
12.00 – 17.00  
19.00 – 21.00 

 08.00 – 12.00  
17.00 – 19.00  

 Sommer (april - september)  21.00– 06.00  06.00 – 08.00  
12.00 – 21.00 

 08.00 – 12.00 

 

Tabel 6: Betaling i pågældende periode 

  Lavlast Højlast Spidslast 

 B1/B2-tarif (10/0,4 kV) [øre/kWh] 20,1 48,4 66,3 

Spidslast er de perioder på dagen hvor der oftest er det største elforbrug, og derfor er der fordelagtig 

afregning i denne periode. Udover de angivne lavlast perioder er følgende periode også lavlast: Alle 

weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. Påskedag, St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag, 2. 

pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24. december, 1. og 2. juledag samt 31. december. 

Perioder og betaling vedrørende treledstariffen er tilgængelig på: 

http://energinet.dk/DA/El/Engrosmarked/Tariffer-og-priser/Sider/Treledstariffen.aspx 

Beregning af tariffen er baseret på de kvartalvise udgifter for et fastsat reference værk på et givent 

spændingsnet. Reglerne for fastsættelse af treledstariffen er angivet i ”BEK nr 1367 af 15/12/2004, 

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v.” 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=26845 

 

I Figur 8 herunder vises niveauet for treledstariffen B1/B2 fra 2009 og frem til i dag. For et enkelt kvartal var 

der ingen tilgængelige data. 

http://energinet.dk/DA/El/Engrosmarked/Tariffer-og-priser/Sider/Treledstariffen.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=26845
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Figur 8: Kvartalvis ændring i treledstariffen 

Da treledstariffen er påvirket af flere parametre antages den uændret frem mod 2020. 

Treledstariffens indpasning i det danske elsystem 

Da treledstariffen er en fast betaling for elproduktionen tager den ikke højde for hvad behovet for 

elproduktion er i en given time. Herunder er det analyseret i hvor høj grad produktionen af el passer ind i 

forbrugsmønstret. Det er gennemgået for: 

 Hele Danmark i lav-, høj- og spidslast i 2012 

 Vestdanmark i lav-, høj- og spidslast i 2012 

 Vestdanmark i lav-, høj- og spidslast i 2020 

 

Perioder treledstarif DK 2012 

I Figur 9, Figur 11 og Figur 13 er det danske forbrug i forhold til tarifperiode gengivet. Overordnet er der 

god sammenhæng mellem tarifperiode og forbrug. I spidslast er der generelt højere forbrug end i lavlast. I 

Figur 10, Figur 12 og Figur 14 er forskellen i elforbrug og vindmølleproduktion gengivet i forhold til 

tarifperiode. Specielt i lavlast er der perioder hvor vindmølleproduktionen er større end forbruget. Dette 

sker kun få gange i højlastperioder, og aldrig i spidslast.  
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Figur 9: DK forbrug i lavlast 

 
Figur 10: DK forbrug fratrukket vind i lavlast 
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Figur 11: DK forbrug i højlast 

 
Figur 12: DK forbrug fratrukket vind i højlast 
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Figur 13: DK forbrug i spidslast 

 

 
Figur 14: DK forbrug fratrukket vind i spidslast 

 

Perioder treledstarif Vest 2012 

I Figur 15, Figur 17 og Figur 19 er det vestdanske forbrug i forhold til tarifperiode gengivet. Overordnet er 

der også i Vestdanmark god sammenhæng mellem tarifperiode og forbrug. I Figur 16, Figur 18 og Figur 20 

er forskellen i elforbrug og vindmølleproduktion gengivet i forhold til tarifperiode. I Vestdanmark 

forekommer der flere timer hvor elproduktionen fra vindmøller er større end forbruget af el.  
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Figur 15: Vest forbrug i lavlast 

 
Figur 16: Vest forbrug fratrukket vind i lavlast 
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Figur 17: Vest forbrug i højlast 

 
Figur 18: Vest forbrug fratrukket vind i højlast 

 



BILAGSHÆFTE  Julie Houge Hansen 
Fremtiden for fjernvarmen på Fyn  Peter Martin Skov Hansen  
- Baseret på modellering af Haarby kraft-varme a.m.b.a. 18-12-2013 

 

 15 

 
Figur 19: Vest forbrug i spidslast 

 

 
Figur 20: Vest forbrug fratrukket vind i spidslast 

 

 

 

 

 

  



BILAGSHÆFTE  Julie Houge Hansen 
Fremtiden for fjernvarmen på Fyn  Peter Martin Skov Hansen  
- Baseret på modellering af Haarby kraft-varme a.m.b.a. 18-12-2013 

 

 16 

Perioder treledstarif vest 2020 

I Figur 21, Figur 22 og Figur 23 er forskellen i elforbrug og vindmølleproduktion gengivet i forhold til 

tarifperiode for vestdanmark i år 2020. Det antages at den samlede danske vindmølleproduktion stiger med 

80 %, og 65 % af udbygningen foregår i vestdanmark. Yderligere antages det at forbruget stiger med 8 %. I 

Vestdanmark år 2020 vil der forekommer perioder hvor elproduktionen fra vindmøller er større end 

forbruget af el. Specielt i spids- og højlast er dette et problem, da motoren vil producere strøm i perioder 

hvor der ikke er brug for strøm, og presse elspotprisen helt i bund. 

 

 
Figur 21: Vest forbrug fratrukket vind i lavlast [2020] 

 

 
Figur 22: Vest forbrug fratrukket vind i højlast [2020] 
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Figur 23: Vest forbrug fratrukket vind i spidslast [2020] 

 

Spotmarked 

Produktionsuafhængigt tilskud. 

Kraftvarmeværker vælger selv hvorvidt de vil være spotafregnet eller afregnet via treledstariffen. De 

værker der overgår til spotafregning modtager et tilskud for at sikre at de opnår samme indtægt som på 

treledstariffen. Tilskuddet bliver reduceret ved udetider over 4 uger. 

På baggrund af elsalget på treledstariffen i årene 2001-2003 blev værkerne tildelt et fast grundbeløb. Det 

produktionsuafhængige tilskud er grundbeløbet ganget med en indeksfaktor. Indeksfaktoren ændres i 

forhold til den gennemsnitlige spotpris i den pågældende måned. Når spotprisen er lav er indeksfaktoren 

høj, og vice versa. Indeksfaktoren ses i Tabel 7 

Tabel 7: Indeksfaktor 

Spotpris (SP) [øre/kWh] Indeksfaktor 

SP<11 1,4 
11< SP< 34 1,4 – 0,06087 * (Sp-11) 
34<SP 0 

 

Når den gennemsnitlige spotpris for en måned er mellem 11 og 34 øre/kWh reguleres indeksfaktoren 

lineært. 

Tilskuddet bortfalder i 2018, endvidere er det ikke muligt for anlæg at modtage det produktionsuafhængige 

tilskud hvis værket ikke er tilsluttet elforsyningsnettet inden den 21. april 2004. Reglerne findes i paragraf 

58 i Bekendtgørelse af lov om elforsyning nr. 516 af 20. maj 2010 og kan findes på: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141061 

samt: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152628#Kap2 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141061
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152628%23Kap2
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El og brændselspriser 
El og brændselspriserne fremskrives i henhold til Energinet.dk's analyse: 

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Energinet.dks%20analyseforudsæt

ninger%202013-2035,%20april%202013.pdf 

Udviklingen i el- og brændselspriser er afbildet i henholdsvis Figur 24 og Figur 25.  

 

 
Figur 24: Elpriser 

At elpriserne falder mod 2015 kan være en konsekvens er den øgede vindmølle kapacitet i Danmark. Efter 

2015 antager energinet elpriserne til at stige, på trods af den øgede vindmølle kapacitet. 

Nedenfor er naturgasprisen gengivet for decentrale værker, samt prisen på træflis. Priserne er inklusiv 

transportbetaling. 

 
Figur 25: Brændselspriser 

http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Energinet.dks%20analyseforudsætninger%202013-2035,%20april%202013.pdf
http://energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Energinet.dks%20analyseforudsætninger%202013-2035,%20april%202013.pdf
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Simuleret elspotpris 2014 og 2020 
Elspotprisen af de 400 første timer af 2012, kan ses på Figur 26, mens den simulerede elspotpris i 2014 kan 

ses på Figur 27. For 2020 er der udarbejdet 2 scenarier, og elspotpriserne for disse scenarier kan ses i Figur 

29 og Figur 30. Elspotpriserne er simuleret under hensyntagen til hvordan elspotmarkedet agerer, samt 

overvejelser om udbygning af overførselsforbindelser til nabolandene. Yderligere er det også forsøgt 

medregnet at forbrugskurven ændrer sig til at regere på de svingende spotpriser.  

Det perfekte elmarked er beskrevet i: 

http://www.danskenergi.dk/Analyse/Analyser/PressedeKraftvaerker.aspx 

”I det perfekte elmarked byder elproducenterne i hver time ind med deres produktionskapacitet med en pris 
svarende til deres marginale produktionsomkostninger. Markedsprisen afgøres herefter af den efterspurgte 
mængde el, således at den nødvendige produktion igangsættes. Dette betyder, at markedsprisen, som alle 
enheder afregnes til, afgøres af den dyreste aktiverede produktion. Heraf følger, at de marginale enheder, 
som sætter prisen, ikke har nogen profit, da prisen svarer til deres produktionsomkostninger. Værkerne med 
de billigste, marginale produktionsomkostninger er vindkraft og solceller mens de dyreste er 
kondensværker, hvor spildvarmen bortkøles.  
I et fremtidigt scenarie, med en betydelig udvidelse af VE og kernekraftkapacitet, vil det øgede udbud fra 

disse teknologier betyde, at en mindre del af elforbruget skal dækkes af kul- og gaskondens. Dermed vil 

kulkondens udgøre den marginale produktion i flere af årets timer, og dermed reduceres kulkondensens 

indtjeningsmuligheder i disse timer.”  

Samtidig forudsiger energinet elprisen til at stige, se Figur 24 i afsnittet om El og brændselspriser. 

Elspot vest 2012 

Nedenfor i Figur 26 er elspotpriserne gengivet for de 400 første timer af år 2012. For simulering af 

elspotpriserne i 2014 og 2020 tages der udgangspunkt i elspotpriserne fra 2012. 

 
Figur 26: Elspotpriser i Vestdanmark 2012 

 

http://www.danskenergi.dk/Analyse/Analyser/PressedeKraftvaerker.aspx
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Elspot vest 2014 

I ”Energinet.dk’s analyseforudsætninger 2013-2035” antages det at elspotpriserne falder med 9,3 %. Dette 

fald i elspotpriserne ganges direkte på elspotpriserne fra 2012. I Figur 27 er de formodede elspotpriser i 

2014, for årets første 400 timer gengivet. 

 
Figur 27: Simulerede elspotpriser i Vestdanmark 2014 

 
 

Elspot vest 2020 scenarie 1- lav elspotpris 

For at fremskrive elpriserne til 2020-niveau tages der udgangspunkt i spotmarkedet i 2012. I 2012 dækkede 

andelen af vindmøllestrøm omtrent 28 % af elforbruget. I 2020 er regeringens mål, at 50 % af elforbruget 

dækkes af vindmøllestrøm. Dette kræver ca. 80 % udbygning af vindmøllekapaciteten. Det antages at 

omtrent 65 % af udvidelsen finder sted i Vestdanmark.  

Det fremgår af Figur 28 at der i 2012 er en hvis sammenhæng mellem elspotpriserne og forbruget 

fratrukket vindproduktionen. Figur 28 viser at når forbruget er meget større end vindmølleproduktionen vil 

elspotprisen være høj. Dette kan være et resultat af at spotprisen er fastsat efter marginalproduktionen af 

el. Samtidig er overførselskapaciteten til nabolandede begrænset. Den øvrige regulering kan f.eks. ske på 

centrale og decentrale værker.  
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Figur 28: Sammenhæng mellem elspotpris og forbruget fratrukket vindproduktionen 

Formlen Excel foreslår, beskriver situationen som den er i dag. Ved mere vindkraft vil forskellen mellem 

forbrug og vindkraft være mindre og ifølge formlen medføre lavere elspotpriser.  

Da formlen tager udgangspunkt i forskellen mellem forbruget og el produktionen fra vindmøller skal 

forbrugskurven fastsættes. Overordnet antages forbruget at stige med ca. 8 % frem mod 2020. Derudover 

antages det at forbruget bliver lidt mere fleksibelt, så timer med høje elspotpriser får forbruget til at falde 

lidt og vice versa. I Tabel 8 er den procentvise ændring, antal timer, samt den procentvise del af året med 

ændret forbrug gengivet. Tabellen skal forstås således, at de 878 timer hvor forskellen mellem forbrug og 

vindmøllestrøm er størst vil forbruget ændres med -7 % i forhold til basis fremskrivningen på 8 %. Når alt 

summeres er den overordnede stigning af forbruget ca. 8 %. 

Tabel 8: Procentvise ændringer i forbruget 

Ændring Timer % af 
tiden 

-7 % 878 10 % 

-5 % 878 10 % 

-2 % 878 10 % 

0 % 3512 40 % 

2 % 878 10 % 

5 % 878 10 % 

7 % 878 10 % 

 

På baggrund af vindproduktionen, forbruget samt formlen Excel foreslår i Figur 28 fås følgende elspotpriser 

for de 400 første timer i 2020: 
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Figur 29: Simulerede elspotpriser i vest 2020 scenarie 1 

Den gennemsnitlige elspotpris bliver i 2020 228 DKK/MWh, hvilket er næsten 200 DKK under den elspotpris 

Energinet.dk foreslår.  

Elspot vest 2020 scenarie 2- høj elspotpris 

Da elspotprisen i scenarie 1 ikke er i overensstemmelse med Energinet.dk analyseforudsætninger, 

udarbejdes et scenarie hvor elspotpriserne stiger. At elprisen øges, kan være konsekvens af at de anlæg der 

skal producere el, når vindmøllestrømmen ikke producere tilstrækkeligt, bliver væsentlig dyrere. Dette 

tager formlen ikke højde for. 

For at tage højde for at den marginale elproduktion bliver dyrere ganges en faktor på elspotprisen. 

Faktoren fastsættes således, at de dyreste elspotpriser i 2020 matcher de dyreste elspotpriser i 2012. 

Faktoren ændres gradvist i forhold til forskellen i forbruget og den producerede vindmøllestrøm. For 

forskelle større en 900 MWh/h bruges: 

                      

   
        

Når forskellen er under 900 MWh/h bruges en faktor 1. Hvilket vil sige at elspotpriserne følger den 

foreslåede formel i Figur 28. 

I de perioder hvor de foreslåede elspotpriser er negativ ganges en faktor 0, så elspotprisen i disse perioder 

er nul. Dette gøres under antagelse af at store varmepumper, samt den udbyggede overførselskapacitet 

begrænser negative elspotpriser. 

Elspotprisen justeret med ovennævnte faktor er gengivet i Figur 30.  
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Figur 30: Simulerede elspotpriser i vest 2020 scenarie 2 

Som det ses er de forslående elspotpriser mere hysteriske i Figur 30, end i Figur 29. Gennemsnitsprisen per 

MWh i 2020, er 228 DKK/MWh for scenarie 1. I scenarie 2 er den gennemsnitlige elspotpris 422 DKK/MWh, 

hvilket er i overensstemmelse med ”Energinet.dk's analyseforudsætninger 2013-2035”  

 

Andre udgifter  
For transport for el er der en systemtarif. Systemtariffen var i 2013 på 225 DKK/MWh, og antages at stige 

med 1,8 % om året frem til 2020, så systemtariffen i 2020 bliver 254,93 DKK/MWh. 
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Drift og vedligehold 
Priserne for drift og vedligehold er fra energiteknologi kataloget: 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-

modeller/teknologikataloger/el-og-FV/teknologikatalog_okt_2013_minus_vind_minus_gas.pdf 

Priserne der er vist i Tabel 9 er inklusiv el, smøremidler osv. For varmepumpen er der ikke inkluderet el. 

Priserne for motor naturgas samt fliskedlen er baseret på varmeproduktion, mens der for kedel naturgas og 

varmepumpe er tale om årlige udgifter baseret på størrelsen af enheden.  

Tabel 9: Priser for drift og vedligehold 

 2014 2020 

Motor Naturgas  
[DKK/MWh] 

57-85 57-85 

Kedel Naturgas  
[DKK/MW/år] 

9227-47.675 9227-47.675 

Flis 
[DKK/MWh] 

42-42 42-42 

Varmepumpe vand  
[DKK/MW/år] 

28.451-56.134 18.455-37.679 

       

  

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger/el-og-FV/teknologikatalog_okt_2013_minus_vind_minus_gas.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger/el-og-FV/teknologikatalog_okt_2013_minus_vind_minus_gas.pdf
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Investering 
Priserne for diverse produktionsenheder er fundet på: 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-

modeller/teknologikataloger/el-og-FV/teknologikatalog_okt_2013_minus_vind_minus_gas.pdf 

Priserne der er vist i Tabel 10 er alle i angivet i DKK/MWh. 

Tabel 10: Investeringspriser 

 2014  
[Millioner DKK] 

2020 
[Millioner DKK] 

Motor Naturgas [DKK/MW] 7,7-11,5 7,7-11,5 
Kedel Naturgas [DKK/MW] 0,5-1 0,5-1 
FLIS [DKK/MW] 3,8-8,5 3,8-8,5 
Varmepumpe vand [DKK/MW] 3,6-6,8 3,2-6,5 

 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger/el-og-FV/teknologikatalog_okt_2013_minus_vind_minus_gas.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger/el-og-FV/teknologikatalog_okt_2013_minus_vind_minus_gas.pdf


  Bilag 1 
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Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2014  00:00  til  31-12-2014  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
Produktions uafhængigt tilskud : = 3.002.105
Spotafregning : = 727.882
El produktionstilskud : = 640.000

Ialt Driftsindtægter 4.369.988

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 2.405.880,4 Nm3 á 2,94 = 7.073.289
Brændsel Ialt 7.073.289
Motor1

Energiafgift : 212.473,8 Nm3 á 2,899 = 615.961
CO2-afgift : 212.473,8 Nm3 á 0,377 = 80.103
NOx : 212.473,8 Nm3 á 0,144 = 30.596
Methan : 212.473,8 Nm3 á 0,065 = 13.811
D&V el : 912,1 MWh á 71,0 = 64.758

Motor1 Ialt 805.229
Motor2

Energiafgift : 194.039,2 Nm3 á 2,899 = 562.520
CO2-afgift : 194.039,2 Nm3 á 0,377 = 73.153
NOx : 194.039,2 Nm3 á 0,144 = 27.942
Methan : 194.039,2 Nm3 á 0,065 = 12.613
D&V el : 832,9 MWh á 71,0 = 59.139

Motor2 Ialt 735.366
Kedel

Energiafgift : 1.999.367,4 Nm3 á 2,899 = 5.796.166
CO2 afgift : 1.999.367,4 Nm3 á 0,377 = 753.762
NOx : 1.999.367,4 Nm3 á 0,041 = 81.974
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 6.742.861
refusion : 2 3 6 . 7 7 5 , 0 á -2,899 = -686.411

Ialt Driftsudgifter 14.670.334

Resultat af ordinær drift -10.300.347
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Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2014  00:00  til  31-12-2014  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
El produktionstilskud : = 640.000
El salg

Spidslast : 4.172,8 MWh á 663,0 = 2.766.566
Højlast : 6.808,0 MWh á 484,0 = 3.295.088
Lavlast : 20,4 MWh á 201,0 = 4.094

El salg Ialt 6.065.748
Ialt Driftsindtægter 6.705.748

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 3.489.682,4 Nm3 á 2,94 = 10.259.666
Brændsel Ialt 10.259.666
Motor1

Energiafgift : 1.439.487,8 Nm3 á 2,899 = 4.173.075
CO2-afgift : 1.439.487,8 Nm3 á 0,377 = 542.687
NOx : 1.439.487,8 Nm3 á 0,144 = 207.286
Methan : 1.439.487,8 Nm3 á 0,065 = 93.567
D&V el : 6.179,3 MWh á 71,0 = 438.728

Motor1 Ialt 5.455.343
Motor2

Energiafgift : 1.123.291,9 Nm3 á 2,899 = 3.256.423
CO2-afgift : 1.123.291,9 Nm3 á 0,377 = 423.481
NOx : 1.123.291,9 Nm3 á 0,144 = 161.754
Methan : 1.123.291,9 Nm3 á 0,065 = 73.014
D&V el : 4.821,9 MWh á 71,0 = 342.357

Motor2 Ialt 4.257.030
Kedel

Energiafgift : 926.902,7 Nm3 á 2,899 = 2.687.091
CO2 afgift : 926.902,7 Nm3 á 0,377 = 349.442
NOx : 926.902,7 Nm3 á 0,041 = 38.003
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 3.185.496
refusion : 1 . 4 9 2 . 7 0 0 , 3 á -2,899 = -4.327.338

Ialt Driftsudgifter 18.830.197

Resultat af ordinær drift -12.124.449
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Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2020  00:00  til  31-12-2020  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
Spotafregning : = 445.793
El produktionstilskud : = 640.000

Ialt Driftsindtægter 1.085.793

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 2.353.402,9 Nm3 á 3,06 = 7.201.413
Brændsel Ialt 7.201.413
Motor1

Energiafgift : 157.002,3 Nm3 á 3,376 = 530.040
CO2-afgift : 157.002,3 Nm3 á 0,413 = 64.842
NOx : 157.002,3 Nm3 á 0,16 = 25.120
Methan : 157.002,3 Nm3 á 0,073 = 11.461
D&V el : 674,0 MWh á 71,0 = 47.851

Motor1 Ialt 679.315
Motor2

Energiafgift : 137.474,2 Nm3 á 3,376 = 464.113
CO2-afgift : 137.474,2 Nm3 á 0,413 = 56.777
NOx : 137.474,2 Nm3 á 0,16 = 21.996
Methan : 137.474,2 Nm3 á 0,073 = 10.036
D&V el : 590,1 MWh á 71,0 = 41.899

Motor2 Ialt 594.821
Kedel

Energiafgift : 2.058.926,4 Nm3 á 3,376 = 6.950.935
CO2 afgift : 2.058.926,4 Nm3 á 0,413 = 850.337
NOx : 2.058.926,4 Nm3 á 0,046 = 94.711
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 8.006.942
refusion : 1 7 1 . 5 1 8 , 9 á -3,376 = -579.048

Ialt Driftsudgifter 15.903.443

Resultat af ordinær drift -14.817.649
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Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2020  00:00  til  31-12-2020  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
Spotafregning : = 7.771.642
El produktionstilskud : = 640.000

Ialt Driftsindtægter 8.411.642

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 3.357.192,8 Nm3 á 3,06 = 10.273.010
Brændsel Ialt 10.273.010
Motor1

Energiafgift : 1.161.311,3 Nm3 á 3,376 = 3.920.587
CO2-afgift : 1.161.311,3 Nm3 á 0,413 = 479.622
NOx : 1.161.311,3 Nm3 á 0,16 = 185.810
Methan : 1.161.311,3 Nm3 á 0,073 = 84.776
D&V el : 4.985,1 MWh á 71,0 = 353.945

Motor1 Ialt 5.024.739
Motor2

Energiafgift : 1.136.985,5 Nm3 á 3,376 = 3.838.463
CO2-afgift : 1.136.985,5 Nm3 á 0,413 = 469.575
NOx : 1.136.985,5 Nm3 á 0,16 = 181.918
Methan : 1.136.985,5 Nm3 á 0,073 = 83.000
D&V el : 4.880,7 MWh á 71,0 = 346.531

Motor2 Ialt 4.919.486
Kedel

Energiafgift : 1.058.896,1 Nm3 á 3,376 = 3.574.833
CO2 afgift : 1.058.896,1 Nm3 á 0,413 = 437.324
NOx : 1.058.896,1 Nm3 á 0,046 = 48.709
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 4.171.826
refusion : 1 . 3 3 8 . 6 5 1 , 2 á -3,376 = -4.519.286

Ialt Driftsudgifter 19.869.775

Resultat af ordinær drift -11.458.133



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bilag 5 
- Resultat af ordinær drift, 2020 

 Treledstarif 



energyPRO 4.2.217 

energyPRO er udviklet af Energi- og Miljødata, Niels Jernesvej 10, 9220 Aalborg Ø, Tlf. 96 35 44 44, Fax 96 35 44 46, Hjemmeside: www.emd.dk

Haarbystandardtreledstarif2020
Udskrevet/Side

18-12-2013 13:09:32 / 1
Brugerlicens :

Course Registration 
Time-limited until December 19. 2013 
 
5001

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2020  00:00  til  31-12-2020  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
El produktionstilskud : = 640.000
El salg

Spidslast : 4.172,8 MWh á 663,0 = 2.766.566
Højlast : 6.808,0 MWh á 484,0 = 3.295.088
Lavlast : 20,4 MWh á 201,0 = 4.094

El salg Ialt 6.065.748
Ialt Driftsindtægter 6.705.748

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 3.489.682,4 Nm3 á 3,06 = 10.678.428
Brændsel Ialt 10.678.428
Motor1

Energiafgift : 1.439.487,8 Nm3 á 3,376 = 4.859.711
CO2-afgift : 1.439.487,8 Nm3 á 0,413 = 594.508
NOx : 1.439.487,8 Nm3 á 0,16 = 230.318
Methan : 1.439.487,8 Nm3 á 0,073 = 105.083
D&V el : 6.179,3 MWh á 71,0 = 438.728

Motor1 Ialt 6.228.348
Motor2

Energiafgift : 1.123.291,9 Nm3 á 3,376 = 3.792.233
CO2-afgift : 1.123.291,9 Nm3 á 0,413 = 463.920
NOx : 1.123.291,9 Nm3 á 0,16 = 179.727
Methan : 1.123.291,9 Nm3 á 0,073 = 82.000
D&V el : 4.821,9 MWh á 71,0 = 342.357

Motor2 Ialt 4.860.237
Kedel

Energiafgift : 926.902,7 Nm3 á 3,376 = 3.129.223
CO2 afgift : 926.902,7 Nm3 á 0,413 = 382.811
NOx : 926.902,7 Nm3 á 0,046 = 42.638
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 3.665.632
refusion : 1 . 4 9 2 . 7 0 0 , 3 á -3,376 = -5.039.356

Ialt Driftsudgifter 20.393.289

Resultat af ordinær drift -13.687.541
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Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2014  00:00  til  31-12-2014  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
Produktions uafhængigt tilskud : = 3.002.105
Spotafregning : = 92.552
El produktionstilskud : = 640.000

Ialt Driftsindtægter 3.734.657

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 71.785,5 Nm3 á 2,94 = 211.049
Flis : 8.592,5 tons á 478,93 = 4.115.211

Brændsel Ialt 4.326.261
Motor1

Energiafgift : 9.666,1 Nm3 á 2,899 = 28.022
CO2-afgift : 9.666,1 Nm3 á 0,377 = 3.644
NOx : 9.666,1 Nm3 á 0,144 = 1.392
Methan : 9.666,1 Nm3 á 0,065 = 628
D&V el : 41,5 MWh á 71,0 = 2.946

Motor1 Ialt 36.632
Motor2

Energiafgift : 22.010,3 Nm3 á 2,899 = 63.808
CO2-afgift : 22.010,3 Nm3 á 0,377 = 8.298
NOx : 22.010,3 Nm3 á 0,144 = 3.169
Methan : 22.010,3 Nm3 á 0,065 = 1.431
D&V el : 94,5 MWh á 71,0 = 6.708

Motor2 Ialt 83.414
Kedel

Energiafgift : 40.109,1 Nm3 á 2,899 = 116.276
CO2 afgift : 40.109,1 Nm3 á 0,377 = 15.121
NOx : 40.109,1 Nm3 á 0,041 = 1.644
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 244.002
refusion : 1 8 . 4 5 0 , 0 á -2,899 = -53.487
Kedel Flis

Forsyningssikkerhedsafgit : 8.592,5 tons á 109,04 = 936.927
NOx : 8.592,5 tons á 21,62 = 185.770
D&V : 24.230,9 MWh á 42,0 = 1.017.697

Kedel Flis Ialt 2.140.394
Ialt Driftsudgifter 6.777.217

Resultat af ordinær drift -3.042.560
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Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2014  00:00  til  31-12-2014  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
Produktions uafhængigt tilskud : = 3.002.105
Spotafregning : = 57.335
El produktionstilskud : = 640.000

Ialt Driftsindtægter 3.699.441

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 75.700,5 Nm3 á 2,94 = 222.560
Brændsel Ialt 222.560
Motor1

Energiafgift : 8.965,1 Nm3 á 2,899 = 25.990
CO2-afgift : 8.965,1 Nm3 á 0,377 = 3.380
NOx : 8.965,1 Nm3 á 0,144 = 1.291
Methan : 8.965,1 Nm3 á 0,065 = 583
D&V el : 38,5 MWh á 71,0 = 2.732

Motor1 Ialt 33.976
Motor2

Energiafgift : 27.133,8 Nm3 á 2,899 = 78.661
CO2-afgift : 27.133,8 Nm3 á 0,377 = 10.229
NOx : 27.133,8 Nm3 á 0,144 = 3.907
Methan : 27.133,8 Nm3 á 0,065 = 1.764
D&V el : 116,5 MWh á 71,0 = 8.270

Motor2 Ialt 102.831
Kedel

Energiafgift : 39.601,6 Nm3 á 2,899 = 114.805
CO2 afgift : 39.601,6 Nm3 á 0,377 = 14.930
NOx : 39.601,6 Nm3 á 0,041 = 1.624
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 242.318
refusion : 1 0 . 8 8 2 , 0 á -2,899 = -31.547
Varmepumpe

El : = 1.441.717
Elafgift : 6.725,5 MWh á 420,0 = 2.824.697
Systemtarif : 6.725,5 MWh á 225,0 = 1.513.231
D&V : = 182.704

Varmepumpe Ialt 5.962.350
Ialt Driftsudgifter 6.532.488

Resultat af ordinær drift -2.833.047
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Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2020  00:00  til  31-12-2020  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
Spotafregning : = 7.481
El produktionstilskud : = 640.000

Ialt Driftsindtægter 647.481

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 51.360,9 Nm3 á 3,06 = 157.164
Flis : 8.632,8 tons á 513,0 = 4.428.639

Brændsel Ialt 4.585.803
Motor1

Energiafgift : 1.863,6 Nm3 á 3,376 = 6.292
CO2-afgift : 1.863,6 Nm3 á 0,413 = 770
NOx : 1.863,6 Nm3 á 0,16 = 298
Methan : 1.863,6 Nm3 á 0,073 = 136
D&V el : 8,0 MWh á 71,0 = 568

Motor1 Ialt 8.064
Motor2

Energiafgift : 1.863,6 Nm3 á 3,376 = 6.292
CO2-afgift : 1.863,6 Nm3 á 0,413 = 770
NOx : 1.863,6 Nm3 á 0,16 = 298
Methan : 1.863,6 Nm3 á 0,073 = 136
D&V el : 8,0 MWh á 71,0 = 568

Motor2 Ialt 8.064
Kedel

Energiafgift : 47.633,6 Nm3 á 3,376 = 160.811
CO2 afgift : 47.633,6 Nm3 á 0,413 = 19.673
NOx : 47.633,6 Nm3 á 0,046 = 2.191
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 293.635
refusion : 2 . 1 7 1 , 0 á -3,376 = -7.329
Flis

Forssyningssikkerhedsafgift : 8.632,8 tons á 289,2 = 2.496.613
NOx : 8.632,8 tons á 24,66 = 212.885
D&V : 24.344,6 MWh á 42,0 = 1.022.472

Flis Ialt 3.731.970
Ialt Driftsudgifter 8.620.205

Resultat af ordinær drift -7.972.725
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Haarbystandard2020varmepumpelav
Udskrevet/Side

18-12-2013 12:43:23 / 1
Brugerlicens :

Course Registration 
Time-limited until December 19. 2013 
 
5001

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2020  00:00  til  31-12-2020  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
Spotafregning : = 4.676
El produktionstilskud : = 640.000

Ialt Driftsindtægter 644.676

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 52.636,9 Nm3 á 3,06 = 161.069
Brændsel Ialt 161.069
Motor1

Energiafgift : 1.863,6 Nm3 á 3,376 = 6.292
CO2-afgift : 1.863,6 Nm3 á 0,413 = 770
NOx : 1.863,6 Nm3 á 0,16 = 298
Methan : 1.863,6 Nm3 á 0,073 = 136
D&V el : 8,0 MWh á 71,0 = 568

Motor1 Ialt 8.064
Motor2

Energiafgift : 1.863,6 Nm3 á 3,376 = 6.292
CO2-afgift : 1.863,6 Nm3 á 0,413 = 770
NOx : 1.863,6 Nm3 á 0,16 = 298
Methan : 1.863,6 Nm3 á 0,073 = 136
D&V el : 8,0 MWh á 71,0 = 568

Motor2 Ialt 8.064
Kedel

Energiafgift : 48.909,6 Nm3 á 3,376 = 165.119
CO2 afgift : 48.909,6 Nm3 á 0,413 = 20.200
NOx : 48.909,6 Nm3 á 0,046 = 2.250
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 298.528
refusion : 1 . 3 5 6 , 9 á -3,376 = -4.581
Varmepumpe

EL : = 1.328.906
Elafgift : 6.758,4 MWh á 469,0 = 3.169.679
Nettarif : 6.758,4 MWh á 254,93 = 1.722.913

Varmepumpe Ialt 6.221.497
Ialt Driftsudgifter 6.692.641

Resultat af ordinær drift -6.047.965



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bilag 10 
- Resultat af ordinær drift, 2020 – høj spotpris 

 Investering, fliskedel 
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Haarbystandard2020flis
Udskrevet/Side

18-12-2013 12:46:32 / 1
Brugerlicens :

Course Registration 
Time-limited until December 19. 2013 
 
5001

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2020  00:00  til  31-12-2020  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
Spotafregning : = 3.962.505
El produktionstilskud : = 640.000

Ialt Driftsindtægter 4.602.505

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 893.350,1 Nm3 á 3,06 = 2.733.651
Flis : 7.027,5 tons á 513,0 = 3.605.131

Brændsel Ialt 6.338.782
Motor1

Energiafgift : 442.598,9 Nm3 á 3,376 = 1.494.214
CO2-afgift : 442.598,9 Nm3 á 0,413 = 182.793
NOx : 442.598,9 Nm3 á 0,16 = 70.816
Methan : 442.598,9 Nm3 á 0,073 = 32.310
D&V el : 1.899,9 MWh á 71,0 = 134.895

Motor1 Ialt 1.915.028
Motor2

Energiafgift : 441.489,8 Nm3 á 3,376 = 1.490.470
CO2-afgift : 441.489,8 Nm3 á 0,413 = 182.335
NOx : 441.489,8 Nm3 á 0,16 = 70.638
Methan : 441.489,8 Nm3 á 0,073 = 32.229
D&V el : 1.895,2 MWh á 71,0 = 134.557

Motor2 Ialt 1.910.229
Kedel

Energiafgift : 9.261,5 Nm3 á 3,376 = 31.267
CO2 afgift : 9.261,5 Nm3 á 0,413 = 3.825
NOx : 9.261,5 Nm3 á 0,046 = 426
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 146.478
refusion : 5 1 4 . 9 4 0 , 6 á -3,376 = -1.738.440
Flis

Forssyningssikkerhedsafgift : 7.027,5 tons á 289,2 = 2.032.366
NOx : 7.027,5 tons á 24,66 = 173.299
D&V : 19.817,7 MWh á 42,0 = 832.342

Flis Ialt 3.038.008
Ialt Driftsudgifter 11.610.086

Resultat af ordinær drift -7.007.581



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bilag 11 
- Resultat af ordinær drift, 2020 – høj spotpris 

 Investering, varmepumpe 
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Haarbystandard2020varmepumpe
Udskrevet/Side

18-12-2013 12:38:24 / 1
Brugerlicens :

Course Registration 
Time-limited until December 19. 2013 
 
5001

Resultat af ordinær drift  fra  01-01-2020  00:00  til  31-12-2020  00:00

(Alle beløb i DKK)

Driftsindtægter
Spotafregning : = 3.834.710
El produktionstilskud : = 640.000

Ialt Driftsindtægter 4.474.710

Driftsudgifter
Brændsel

Naturgas : 904.866,3 Nm3 á 3,06 = 2.768.891
Brændsel Ialt 2.768.891
Motor1

Energiafgift : 450.281,9 Nm3 á 3,376 = 1.520.152
CO2-afgift : 450.281,9 Nm3 á 0,413 = 185.966
NOx : 450.281,9 Nm3 á 0,16 = 72.045
Methan : 450.281,9 Nm3 á 0,073 = 32.871
D&V el : 1.932,9 MWh á 71,0 = 137.237

Motor1 Ialt 1.948.271
Motor2

Energiafgift : 444.940,2 Nm3 á 3,376 = 1.502.118
CO2-afgift : 444.940,2 Nm3 á 0,413 = 183.760
NOx : 444.940,2 Nm3 á 0,16 = 71.190
Methan : 444.940,2 Nm3 á 0,073 = 32.481
D&V el : 1.910,0 MWh á 71,0 = 135.609

Motor2 Ialt 1.925.159
Kedel

Energiafgift : 9.644,1 Nm3 á 3,376 = 32.559
CO2 afgift : 9.644,1 Nm3 á 0,413 = 3.983
NOx : 9.644,1 Nm3 á 0,046 = 444
D&V : = 110.960

Kedel Ialt 147.945
refusion : 5 0 1 . 3 6 2 , 2 á -3,376 = -1.692.599
Varmepumpe

EL : = 1.166.924
Elafgift : 5.486,3 MWh á 469,0 = 2.573.068
Nettarif : 5.486,3 MWh á 254,93 = 1.398.619

Varmepumpe Ialt 5.138.611
Ialt Driftsudgifter 10.236.277

Resultat af ordinær drift -5.761.567
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