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DEN POLITISKE UDFORDRING
Varmepumper i fjernvarmesektoren
 Regeringen vil gerne have flere eldrevne varmepumper,
herunder i fjernvarmesektoren.
 Regeringen regner kun i samfundsøkonomi og har ikke kunnet
se udfordringerne ved, at der er for stor afstand til
selskabsøkonomien.
 Regeringen har meldt ud at de ønsker de decentrale
kraftvarmeværker omstillet til varmepumper og naturgas, når
grundbeløbet bortfalder med 2019.
 Energistyrelsen har lavet nye samfundsøkonomiske
beregningsforudsætninger. Naturgasprojekter er nu de
samfundsøkonomisk bedste!
 Biomassekonvertering er ikke (længere) prioriteret.
 Energispareaftalen lader (fortsat) vente på sig.
 PSO-tariffen skal fjernes for at fremme varmepumperne.

FROM ZERO TO HERO – ALLE TALER OM VARMEPUMPER
Det går alt for langsomt!
 I 2015 blev der installeret tre små varmepumper i
fjernvarmesystemet.
 I 2016 vil der med hjælp fra Energistyrelsens Rejsehold for
store varmepumper blive etableret ni varmepumper i
fjernvarmesystemerne.
 Dermed er vi ”oppe på” 40 MWth effekt. Målet er 550 MWth
effekt i 2020 – vi har derfor travlt.
 Varmepumperne skal bidrage til løsninger for de decentrale
kraftvarmeværker.
 Varmepumper skal bidrage til at gøre nytte af den megen
vindkraft gennem el-til-varme løsninger.
 Varmepumper er den nye energipolitiske løsning, som binder
energisystemerne sammen.
Det kræver en særlig og hurtig indsats, hvis målene skal nås.

VARMEPUMPERNE – HVAD ER POTENTIALET?
Varmepumper i fjernvarmesystemet
 Varmepumper er ikke kun eldrevne, men kan også være
gasdrevne, eller absorptions varmepumper.
 Energistyrelsen forventer 550 MWth varmepumper i
fjernvarmesystemet i 2020 – eldrevne 158 MWel.
 De vil sammenlagt producere 2,7 TWh ud af fjernvarmens
samlede leverance på 40 TWh varme om året.

Der skal være store varmekilder!
Gode punktkilder til varmepumper er ikke til stede for alle værker.
 Spildevandsrensningsanlæg (over 1000 mulige anlæg).
 Genanvendelsesvarme fra industri, butikker, erhverv osv.
 Punktkilder fra særlige industrier og solvarme (damlagre).
 Havnebassiner, søer og lignende vandmagasiner.
 Grundvand, geotermi m.v.

FÅ BÆKKE SMÅ GIVER INGEN STOR Å
Meget få og små varmepumper installeres
 Energistyrelsens rejsehold for store varmepumper er på en
vanskelig opgave.
 Det er ikke nok at tilbyde anlægsstøtte, når driftsøkonomien er
selskabsøkonomisk negativ.

Kilde: Energistyrelsen

ROS TIL REJSEHOLDET FOR INDSATSEN
Kortlægning og opsøgende arbejde
 Der kom 22 ansøgninger med mange forskellige varmekilder.
 Der blev givet tilsagn til ni projekter i december 2015.
 Samlet støtte på 26,7 mio. kr.
 Støttebeløb fra 200.000 kr. til 6 mio. kr. Støtteintensiteten
varierer fra 13 til 30 %. Kan ikke sammenlignes med
projekternes samlede anlægsomkostninger.
 Den samlede varmekapacitet for de støttede projekter er på
19,1 MWth
 Der indgår mange varmekilder: Grundvand, industrispildevand,
havvand, overskudsvarme, røggas og luft.
 Giver grundlag for bred videns opsamling.
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VARMEPUMPENS VEJ TIL SUCCES
Mindst fire grundlæggende forhold skal være på plads
 Adgang til en god og stabil varmekilde.
 Adgang til god velafprøvet teknologi,
baseret på naturlige drivmidler.
 Hjælp til den store investering.
Energispareordningen er mulighed.
 Selskabsøkonomien skal være i
orden med positiv driftsøkonomi.
 PSO-tariffen og elafgiften skal væk.
 Tariffer til elsystemet skal tilpasses.
 Fjernvarmetariffen skal moderniseres.
Fjernvarmeselskaber skal sikre konkurrencedygtig
pris på fjernvarmen – varmepumper kan bidrage.

DER ER KOMMET STORE VARMEPUMPER PÅ MARKEDET
Johnson Controls – SABROE maskiner
 HeatPac serien fra 100 kWel til 1,2 MWel elkapacitet. Op til 7 MWth
varmekapacitet.
 Ammoniak som drivmiddel, arbejder ved 40 bar i to trin.

STORE VARMEPUMPER I FJERNVARME
Udfordring at sikre høj effekt og/eller effektivitet
 Fordel at etablere et anlæg bestående af flere mindre enheder.
 Høj effektivitet (COP) kan opnås gennem seriedrift, hvor hver
enhed optimalt løfter et temperaturniveau.

 Høj effekt (MW) kan opnås gennem paralleldrift, hvor dellast
kan opnås ved at færre enheder hver er i fuld last.

 Kombinerede løsninger kan sikre både høj COP og høj effekt.

FJERNVARME SKAL VÆRE KONKURRENCEDYGTIG
Fjernvarme fra billigste varmekilde – selskabsøkonomisk
 Solvarme og fliskedler er aktuelt billigste alternativ til eldrevne varmepumper.
 Positive samfundsøkonomske beregninger er ikke nok!

Note: Nye
samfundsøkonomiske
beregningsforudsætninger
fra foråret 2016 sænker
gaspriserne med 29 % fra
2014 priserne.

Kilde: Energistyrelsen

VARMEPUMPERNE – HVAD ER PÅKRÆVET?
Varmepumper i fjernvarmesystemet
Sammenlignet med en biokedel er eldrevne varmepumper til fjernvarme ca.
120 kr./MWh for dyr på varmeprisen.


Fjernes PSO afgiften reduceres omkostningerne med 70 kr. /MWh på
varmeprisen for eldrevne varmepumper.



Eldrevne varmepumper som energibesparelse vil forbedre økonomien
med 30 kr./MWh på varmeprisen.



Der udestår fortsat ca. 20 kr./MWh på varmeprisen før det går løs.

Klimarådet anbefalinger den 13. juni 2016


Afgiften for el skal sænkes med 300 kr./MWh på elprisen.



Ikke nok kun at fjerne PSO. Der er behov for yderligere 100 kr./MWh på
elprisen ved at sænke statsafgiften på el-til-varme løsninger.



Nedsættes afgiften på el til varme, kan der opnås en samfundsmæssig
gevinst på knap 1 mia. kr. Husholdningerne og virksomhederne kan
spare omkring 1,3 mia. kr. på varmeregningen. Statskassen mister ca.
0,2 mia. kr. i afgifter i 2030.

PSO SKAL AFSKAFFES MED VIRKNING FRA 2017
Afvikling af PSO på el-varme skal ikke ske over 6 år
 Regeringens forslag om gradvis sænkning af PSO over 6 år
frem mod 2022 vil ikke få nogen effekt.
 Der er brug for hurtig handling, hvis varmepumperne skal
etableres som led i kompensation for bortfaldet af
grundbeløbet.
 Ellers investeres i anden teknologi og der går 20-25 år før der
er et ”vindue” igen.
 EA Energianalyse har udarbejdet forslag til en her-og-nu
prioriteret omlægning af PSO for elvarme og elintensiv industri.
Det vil kun koste 0,6 mia. kr. mod en samlet løsning på 5-6
mia. kr. for hele PSO-regningen.
 Fjernvarmesektoren kan ikke vente til 2022.

FJERNVARME OG FJERNKØLING
Udvikling og eksport
 Køleplan Danmark 2016. Viser et samfundsøkonomisk
potentiale ved udbredelse af fjernkøling på 10 mia. kr.
 Fjernkøling skal samproduceres med fjernvarme på
integrerede pumpesystemer.
 Fjernkøling skal integreres i energiplanlægningen, nationalt
og lokalt.
 Løsninger til fjernvarme og fjernkøling kan blive et nyt
vækstlokomotiv for energibranchen.
 Eksporten ventes at stige med 60 % frem mod 2025 og
gavne med 2.400 nye job, viser en analyse, som COWI har
lavet for DI Energi, Dansk Fjernvarme, Fjernvarmeindustrien
og analyseenheden Grøn Energi.

DANSK FJERNVARMES INDSATS
Store varmepumper i fjernvarmesystemet
 Demonstrationsprojekter i HOFOR og Affald Varme
Aarhus, for at høste driftserfaringer.
 Viborg satser på at Apple-projektet, baseret på
genbrugsvarme og varmepumper.
 Bortfald af grundbeløbet udløser investeringer i solvarme,
biomasse og varmepumper.
 Samarbejde med Dansk Energi om en Kraftvarmestrategi
til Energistyrelsen, inkl. varmepumpeløsninger.
 Vilkår for selskabsøkonomien skal være bedre. Afgifter,
tariffer og energispareaftalen skal sikre bedre økonomi.
 Samarbejde med Energistyrelsen om
samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger.
 Varmepumper skal indgå i løsninger både for fjernvarme
og fjernkøling.
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