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Industriel overskudsvarme

En hjørnesten i Danmarks grønne omstilling

Mere VE = Elektrificeringen til varme skal øges

https://energinet.dk/

https://energinet.dk/


Definition på overskudsvarme ?

• ”Efter energianvendelsen i en produktionsproces vil det ofte være 
muligt at udnytte en restenergimængde i form af »spildvarme« eller 
»overskudsvarme« til rumopvarmning. Hvis denne overskudsvarme 
udnyttes ved særlige installationer, vil der skulle betales afgift heraf ”. 

• ”Overskudsvarme er, energimæssigt set, den varme, som ikke kan 
anvendes yderligere i produktionsprocesserne,

når en virksomhed har gjort alt for at energieffektivisere sine 
processer”. 



Hvornår er det så varmegenvinding ?

Varmegenvindingsprojekt, hvor varm afkastluft fra en 

tørreproces udnyttes til forvarmning af fødeluft til samme 

tørreproces.

Ej afgiftsbelagt 



Hvornår er det interessant ?

Høje temperaturer (processer)

• Brænding – røggasser vil kunne ligge ved op til 200-250°C og kan køles betydeligt ned til 
under kondenseringstemperatur afhængigt af brændslet 

• Tørreovne og afkast fra processer – også her vil temperaturerne kunne ligge ved relativt 
høje temperaturer 

• Opvarmning/kogning, tørring, brænding/sintring, smeltning og anden varme

Lavere temperaturer (forsyningsanlæg)

• Køleanlæg 

• Trykluftanlæg 

• Inddampere

• Hydraulik 

• Diverse vand/oliekøling af maskiner og procesanlæg 



Registreringsordningen for Energisynskonsulenter



Energisynskonsulenterne foretager kvalificerede gennemgange af 
processen og beregner potentialer for udnyttelse af overskudsvarmen !



Eksempel på varmegenvinding



Varmegenvinding rummer store potentialer
– både til intern udnyttelse og som fjernvarme

Fjernvarme fyn:
”I alt vil kombinationen af Danmarks største og et af verdens mest avancerede 
varmepumpeanlæg og overskudsvarmen fra Facebooks servere varme 6900 fynske husstande 
op. Anlægget til en pris af 135 millioner kroner tages i brug sidst i 2019 og vil være fuldt i drift i 
slutningen af 2020, efterhånden som Facebook kobler alle sine otte serverhaller til.”





”Teknologiske” vanskeligheder eller ?

Udsugning fra pulverlakering ?

Udsugning fra slibe/ bearbejdning på støberier ?

Udsugning fra galvaniseringsanlæg ?

Flere ?



Aftalen om udnyttelse af overskudsvarme  
indebærer forenklinger og lempelser:

Omlæggelse af overskudsvarmeafgiften fra 35 kr./GJ 
(gennemsnit) til fast afgift på 25 kr./GJ på intern og ekstern 
overskudsvarme.

Overskudsvarmeafgift på ekstern overskudsvarme på 10 
kr./GJ, hvis virksomheden indgår i en aftaleordning om 
energieffektivisering.

(OBS:: her har de registrerede energisynskonsulenter 
tidligere hjulpet ☺)





De tre parter har tre klare anbefalinger:

1. Overskudsvarmeaftalen bør genforhandles

2. Afskaf afgift på vederlagsfri overskudsvarme

3. Indfør en bagatelgrænse for afgifts- og 

certificeringsordningen

Energistyrelsen har ”trukket i bremsen” og lytter til 

brancherne

Forventer endelige afklaring i efteråret 2020

MEN !!
Overskudsvarme er fortsat et varmt emne


