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Affalds- og overskudsvarme 

Anvendelse i  fjernvarmesystemer  

1 Introduktion - Potentialerne for udnyttelse af 

spildvarme 

 Udnyttelse af spildvarme kan øge energieffektiviteten i erhvervssektoren. 

 Ved genvinding af spildvarme kunne målene for CO2-reduktion nås, som blev sat for 2030 og 

2050. 

 Besparelser på primærenergi. 

 Imidlertid: Undgå, reducere, genudnyttelse, bortskaffelse eller fortrængning af WH f.eks. 

ind i et varmesystem, skal altid være kronologien for mulig udnyttelse af spildvarme! 

 Spildvarme kan bruges til enten at erstatte eller supplere varme genereret ved hjælp af kon-

ventionelle metoder. 

 Varmenetværk er særligt velegnede til udnyttelse af spildvarme, fordi de er i stand til at kom-

binere varme opnået fra en række forskellige varmekilder.  

Figur 1: Eksemplificeret integration af spildvarme i et fjernvarmesystem  

2 Udnyttelse af spildvarme i Europa 

Følgende aspekter er vigtige for en effektiv udnyttelse af spildvarme i europæisk og national 

skala: 

• Oprettelse af en passende politisk ramme, der giver incitamenter til at øge udnyttelsen af 
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spildvarme på europæisk og nationalt plan. 

• Udvikling af nationale registre over spildvarme (f.eks. Kortlægning af mulige varmekilder).  

• Fremskynde oprettelsen af varmeplaner på kommunalt og regionalt plan. 

• Sikring og intensivering af overførsel af know-how ved hjælp af overførselspunkter eller 

finansieringsbureauer eller via effektive energinetværk. 

• Klassificere spildvarme som 100% CO2-fri (f.eks. vigtigt for finansieringsmuligheder). 

3 Potentielt levedygtige kilder til spildvarme 

 Produktion (f.eks. Raffinaderier, stålforarbejdning, kemisk industri). 

 Tjenester (f.eks. Computercentre, vaskerier, kølehuse og forvaltning af spildevand og 

vandressourcer). 

 Bortskaffelse af affald (f.eks. Termisk behandling af affald, lukning af materialecyklusser 

inden for de enkelte virksomheder). 

 Energiomdannelse (f.eks. Kondenserende kraftværker, spildvarmegas stammer fra 

forbrændingsprocesser). 

4 Conclusion: Potentials and obstacles 

Generelle forhindringer: 

 Jo højere temperaturniveau, jo mere regelmæssigt og forudsigeligt er varmen 

tilgængelig, jo mere effektivt kan den bruges af varmeforsyningsselskaber 

 Affaldsvarme forekommer ved forskellige temperaturniveauer, ved forskellige frekvenser og 

ved forskellige grader af kontinuitet ( forskellige varmekildekvaliteter). 

 Jo lavere mængde spildvarme og jo mere uregelmæssigt og mindre forudsigeligt det 

forekommer, jo større er nødvendigheden af varmelagringsanlæg og foranstaltninger til 

at sikre forsyningssikkerheden. 

 Vigtige kilder, men som regel stor afstand fra eksisterende varmenetværk eller kølele-

gemer. 

 

Forhindringer for varmepartnerskaber: 

 Projekter til spildvarme har normalt en lang leveringstid på grund af mange tekniske, 

juridiske og kontraktmæssige problemer. 

 Normalt er flere forskellige aktører med forskellige interesser involveret (virksomheder, 

forsyningsselskaber, netoperatører, forbrugere osv.)  

 

Mulige løsninger til langvarige varmepartnerskaber og reduktion af forhindringer:  

 Oprettelse af økonomiske incitamenter på begge sider (varmekilder og kølelegemer). 

 Incitamenter kan reducere de omkostninger og projektrisici, der skal bæres af de 

involverede virksomheder. 
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 Prissætning af CO2-emissioner er en mulighed, der vil påvirke både partnere og 

konkurrenter i lige mål. 

 Fremsynet politisk syn på mulighederne for udnyttelse af spildvarme 

 En klar politisk ramme vil give begge sider planlægningssikkerhed og sikkerhed for 

investeringer! 


