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KONKLUSION OG ANBEFALING
Set ud fra en ren økonomisk betragtning, så vil den billigste løsning i forhold til omkostning pr.
sparet ton CO2 være aftag af overskudsvarme fra Apple, der samlet set også giver en stor CO2
reduktion. Dette koster overslagsmæssigt 200 kr. pr. sparet ton CO2, men nærmere
detailanalyser i forbindelse med konceptrapporten vil give et mere nøjagtigt billede af
omkostningerne.
Det næstbilligste vil være at investere i biogascertifikater – selvom de ikke lever op til kravet om,
at tiltaget skal medføre etablering af ny VE-teknologi. Da Energi Viborg Kraftvarme (EVK) pt. ikke
har ønske om at sende prisforespørgsler ud på markedet, kan det dog ikke verificeres om prisen
er korrekt eller hvor mange MWh certifikater, der er til salg. Hvis EVK ønsker at gå videre med
vurdering af mulighederne med certifikater, så anbefales det, at EVK kontakter én eller flere
forhandlere af certifikater og undersøger mulighederne nærmere ad den vej.
Som nævnt i indledningen er der ikke foretaget analyser af driftsøkonomi, og selvom en elkedel
har en højere omkostning pr. sparet ton CO2, kan der være driftsfordele i forbindelse med salg af
systemydelser. En lignende betragtning gør sig gældende for direkte tilslutning til vindmøller,
hvor der vil være sparede driftsudgifter som følge af afgiftsfritagelse på elkøb. I ”Skitseprojekt
for el-patron opdateret version – 2015, udarbejdet af COWI for EVK” beregnes
tilbagebetalingstider for en 10 MW elkedel direkte tilsluttet vindmøller på mellem et halvt og 3 år.
Tilsvarende analyser af driftsøkonomien kan vise, om der vil være driftsfordele ved direkte
tilslutning af vindmøller og/eller solceller til varmepumperne ved aftag af overskudsvarme fra
Apple.
I denne rapport er investeringer til vindmøller og solceller baseret på Teknologikataloget, og
dermed behæftet med stor usikkerhed, da priserne er stærkt markedsafhængige. Hvis EVK
ønsker at vurdere mulighederne for solceller og vindmøller mere detaljeret, så anbefales det at
sende forespørgsler ud på markedet – også markedet for at købe sig ind i eksisterende parker –
da det er den bedste måde at få et plausibelt niveau for investeringens størrelse.
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INDLEDNING
Denne rapport er blevet til ud fra et ønske i Energi Viborg Kraftvarme (EVK) om at få vurderet
mulighederne for at blive mere grøn, holdt op imod omkostningerne ved at blive mere grøn.
Vurderingerne tager udgangspunkt i beskrivelse af energikilder, der kan bruges som brændsler i
EVKs varmeproduktion, og hvorledes de energikilder er sammensat i dag. For eksempel er der
allerede i dag en stor andel el produceret på vedvarende energi (VE) teknologier i den el, som vi
har i Danmark.
I de første to afsnit præsenteres formål og metode for vurderingerne og definition af grøn og
bæredygtig fastlægges i afsnit 5. Derefter beskrives el- og varmeproduktionen i Danmark, Region
Midtjylland og Viborg kommune. Muligheder med og forventninger til fremtidig biogas anvendelse
i naturgasnettet beskrives i afsnit 7, og grønne certifikater og biogascertifikater gennemgås i
afsnit 8.
Herefter går rapporten et skridt ned fra helikopterperspektivet i afsnit 9 og 10 og vurderer
størrelser og omkostninger for forskellige VE-teknologier ud fra EVKs varmeproduktion, elforbrug
og kørselsbehov. Det hele samles op med oversigt over CO2 besparelser og omkostninger i afsnit
11 og konklusion og anbefaling i afsnit 1.
For at sikre koordinering og sammenhæng med konceptrapporten er der taget udgangspunkt i
data fra konceptrapporten og bagvedliggende analyser, hvor det er muligt. Kilder for øvrige data
er fortrinsvis Energistyrelsen og Energinet.

3.

FORMÅL
EVK ønsker en analyse af, hvor grøn varmeproduktionen kan blive på en forretningsmæssig
fornuftig måde, og herunder også svar på spørgsmålene:
Hvad skal der til for at:
• Producere egen grøn strøm
• Producere egen grøn varme

4.

METODE
Indledningsvis afklares i dialog med EVK, hvorledes ”grøn” eller ”bæredygtig” skal defineres,
således der er klarhed omkring dette i det videre analysearbejde.
Grønne certifikater beskrives med hensyn til:
• Hvad er grønne certifikater?
• Hvordan handles de?
• Giver de værdi i forhold til grøn omstilling og en grøn profil?
På den længere bane analyseres den fremtidige varmeproduktion for følgende 2 hovedscenarier:
• Hvorledes påvirkes den grønne profil for varmeforsyningen fra EVK via nationale
målsætninger såsom mere vindenergi (til evt. varmepumper) og mere biogas i gasnettet
• Hvorledes kan EVK understøtte de nationale målsætninger via egne initiativer på
”forretningsmæssig fornuftig vis” – hvor grøn kan varmeforsyningen fra EVK blive?
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Endvidere vurderes, hvor meget Apple varmen bidrager til en fremtidig grøn profil, og om
elproduktion fra eksempelvis vindmøller og solceller kan være en forretningsmæssig fornuftig
mulighed til eksempelvis elkedler og varmepumper.
I løbet af projektprocessen er det besluttet, at EVKs vognpark også skal indgå i analyserne.
Analyserne i denne rapport er på overordnet niveau og er koncentreret om, hvor meget CO2reduktion EVK får i forhold til investeringernes størrelse. Der er således ikke beregnet
varmeproduktionspriser, da dette større analysearbejde har pågået og pågår i forbindelse med
udarbejdelse af konceptrapporten.
I skrivende stund har Energistyrelsen ikke udgivet Energistatistik 2016, og derfor refereres til
2015 for alle statistikker og opgørelser.

5.

DEFINITION AF GRØN OG BÆREDYGTIG
I denne analyse opfattes grøn og bæredygtig som:
•
•
•
•

Energi, der kommer fra vedvarende energikilder som sol og vind
Biomasse
Biogas
Tiltag, der medfører, at der tilføres nye VE-anlæg i Danmark

6.

EL- OG VARMEPRODUKTION

6.1

Elproduktion i Danmark
Energinet laver hvert år en
beregning og dermed et
estimat over, hvor
strømmen fysisk kommer
fra. Det er Energinets
miljødeklaration. Den
viser, hvordan en dansk
kWh el er produceret –
hvor strømmen kommer
fra set som et gennemsnit
over et helt år.
Beregningerne er lavet ud
fra al indenlandsk
produktion og forbrug
samt den import og
eksport, der time for time
sker hen over året.

Figur 1 Viser, hvordan strømmen gennemsnitligt var sammensat i 2015. Beregningerne findes i
Energinets miljødeklaration. Kilde Energinet.
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El- og varmeproduktion i Viborg kommune og Region Midtjylland

Figur 2 Opgørelse over netto el- og varmeforbrug i Viborg kommune 2015, kilde Region Midtjylland. Figuren viser også,
hvor meget el, der er produceret med vedvarende energi og hvor meget el, der er fossilt produceret med dansk
gennemsnitsel 2015, kilde Energinet. Søjlen længst til højre viser hvor meget el, der skal forbruges, hvis al EVKs
fjernvarme leveres som overskudsvarme fra Apple med en COP-værdi for varmepumperne på 7,4DH.

Langt hovedparten af den kollektive varme i Viborg kommune er produceret på naturgas, og den
mest nærliggende omlægning af EVKs varmeproduktion vil være aftag af overskudsvarme fra
Apple. Det medfører, at varmeproduktionen vil foregå på el, og som det ses af Figur 2 og Figur 3
så udgør elforbruget i regionen og kommunen kun en meget lille andel af det samlede
energiforbrug – både med og uden overskudsvarme fra Apple. Det vil med andre ord sige, at hvis
vi går i helikopterperspektiv og ikke kun ser på EVK, men betragter hele regionen og kommunen,
så er der andre energiforbrugende områder, der fylder meget mere i det samlede
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energiregnskab, blandt andet transport og individuel opvarmning. Men uagtet dette så vil en
omlægning af EVKs varmeproduktion medføre en anseelig CO2 reduktion for regionen og
kommunen.

Figur 3 Opgørelse over el- og varmeforbrug i Region Midtjylland 2015, kilde Region Midtjylland. Figuren
viser også hvor meget el, der er produceret med vedvarende energi og hvor meget el, der er fossilt
produceret med dansk gennemsnitsel 2015, kilde Energinet.dk.

I Region Midtjylland og Viborg kommune udgør netto energiforbruget til transport ca. 14 % af det
samlede netto energiforbrug i Region Midtjyllands opgørelser for 2015. På landsplan udgør netto
energiforbruget til transport ca. 33 % af det samlede netto energiforbrug i Energistyrelsens
energistatisk 2015. Forskellen skyldes sandsynligvis, at Region Midtjylland er forholdsvis tyndt
befolket i forhold til for eksempel København.
6.3

Dansk gennemsnitsel
Dansk gennemsnitsel 2015: 69 % VE, 31 % fossil og atomkraft. Det vil sige, at EVKs elforbrug
kan allerede betragtes som 69 % grøn. Her er der to veje at gå på vejen mod at blive mere grøn:
-

Investere i nogle af mulighederne oplistet i denne rapport
Vente på at dansk gennemsnitsel bliver mere grøn foranlediget af andre aktører
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BIOGAS I NATURGASNETTET
Der leveres opgraderet biogas – bionaturgas - til naturgasnettet flere steder i landet, som det ses
af Figur 4 nedenfor.

Figur 4 Illustrationer af tilslutning af opgraderet biogas til naturgasnettet samt planlagte fremtidige.
Kilde: Energinet.

Mængden af bionaturgas varierer over året og geografisk. Fra januar 2016 til marts 2017 har
EVK modtaget mellem ca. 2 % og ca. 9 % bionaturgas i naturgassen.

Figur 5 Andel bionaturgas i naturgasnettene opgjort på månedsbasis for de tre
gasdistributionsselskaber. Kilde: Energinet.
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I enkelte fordelingsnet i vest nærmer andelen sig 100 % i sommer weekender, og der er behov
for tilbageførsel af gas i Ålborg og Sydjylland.
Der stilles krav til kvaliteten af den opgraderede biogas for at den kan tilføres naturgasnettet,
men der kan alligevel være variationer i gaskvaliteten, der kan have betydning for gaskedler og motorer. Energinet og gasselskaber har blandt andet i 2016 afholdt informationsmøder om drift
af gaskedler og –motorer, så de er rustet til fremtidens gasforsyning.
Energistyrelsen forventer en udbygning med biogas på ca. 42 PJ frem mod 2050. Analyser fra
Biogas Taskforce indikerer, at frem mod 2025 vil det kun være mindre andele af biogassen, som
det samfundsøkonomisk er hensigtsmæssigt at opgradere. Omtalte analyse er udarbejdet i 2014,
og udviklingen er gået stærkt siden. Nu forventes det i branchen, at alle fremtidige anlæg
etableres med biogasopgraderingsanlæg, som det har været tilfældet de seneste 5 år med
undtagelse af Solrød og Maabjerg, samt at der vil ske en udbygning af allerede etablerede anlæg
med biogasopgradering.
Mængden af VE-gasser er i Energistyrelsens scenarier for fremtidens gassystem begrænset til,
hvad der i alle år antages at være muligt at levere fra biogasanlæggene, evt. opgraderet med
brint. De begrænsede mængder betyder, at gassen må målrettes de anvendelsesområder, hvor
den antages, at have størst nytteværdi i en fossilfri energiforsyning. På basis af de
samfundsøkonomiske analyser vurderes det på sigt at dreje sig om transport, industri og hurtigt
regulerende elproduktionsanlæg. Derfor forudsættes gassen som udgangspunkt udfaset til andre
anvendelser, blandt andet varmeproduktion.
Analyserne i ”Den fremtidige anvendelse af gasinfrastrukturen, Energistyrelsen 2014” tegner et
billede af, at gassystemet i stigende grad vil kunne anvendes til den grønne omstilling, herunder
også til distribution af VE-gasser, som i takt med den teknologiske udvikling gradvis forventes at
afløse naturgassen på det danske gasmarked. I de overordnede scenarier forudsættes, at der i
perioden fra 2020 løbende vil ske en øget anvendelse af VE-gasser for at erstatte naturgas i
energiforsyningen. I dag er biogas den mest konkurrencemodne form for VE-gas, men
produktionsprisen for biogas er stadig 2-3 gange så dyr som naturgas. Andre former for VEgasser så som gas fra termisk forgasning af biomasse, affald og elektrolysegas befinder sig
fortsat på et forsknings- og udviklingsstadie. Det er dog forventningen, at forgasningsteknologien
vil kunne gøres mere konkurrencedygtig frem mod 2025.
Her er der også to veje for EVK at gå på vejen mod at blive mere grøn:
-

Omlægge produktionen væk fra naturgas
Vente på at dansk naturgas med årene (måske) bliver erstattet af VE-gasser og EVK
(måske) fortsat skal producere varme på gas
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CERTIFIKATER
I Danmark findes der oprindelsesgarantier for elproduktion – populært kaldet grønne certifikater
- og biogascertifikater. Disse to typer certifikater gennemgås i efterfølgende to afsnit.

8.1

Oprindelsesgarantier – elproduktion
Oprindelsesgarantier er et europæisk samarbejde om dokumentation for oprindelsen af
elproduktion. I Danmark udstedes de af Energinet.dk. Ordningen administreres af the European
Energy Certificate System – EECS. Alle medlemslande indberetter til EECS hvert kvartal.
Oprindelsesgarantier bliver udstedt for at fremme bestemte produktionsmetoder, fx vedvarende
energi eller højeffektiv kraftvarme. Det vil sige, at der udstedes certifikater både for VE
produceret el og for el produceret med højeffektiv kraftvarme på fossile brændsler. Et certifikat
gælder altid for en periode på 12 måneder.

Grøn værdikæde

Salg af certifikater
Ud over prisen på selve elektriciteten kan en
elproducent opnå merindtjening ved også at sælge
sit certifikat.
Uafhængigt salg
Markedet for oprindelsesgarantier er separat fra det
fysiske marked. Det vil sige, at certifikatet ikke
hænger sammen med salget af elektriciteten, men
også kan sælges uafhængigt.
Flere købere
Producenten kan derfor vælge at sælge certifikatet
for produktionen til den elhandler, der også rent
fysisk modtager strømmen. Elhandleren kan derefter
sælge certifikaterne videre til andre aktører eller
bruge certifikaterne til at bevise over for sine
kunder, at den el kunderne modtager, kommer fra
en bestemt type produktion.
Salg til slutkunder
Producenten kan også vælge at sælge certifikaterne
til en anden elhandler, en slutbruger eller en
elhandler uden for Danmarks grænser.
Det endelige bevis
Uanset hvor mange gange et certifikat bliver solgt,
er det kun den aktør, der er i besiddelse af
certifikatet, der har bevist, at der er modtaget strøm
med klimavalg.
Al strøm skal deklareres
Miljødeklarationen viser, hvad der kommer ud af
danskernes stikkontakter. Deklarationen bruges bl.a.
til at udregne CO2-udslippet.
Folk, der køber grønne certifikater, får en individuel
deklaration, der viser, de køber 100 procent grøn
strøm.
Den generelle deklaration er oplysninger til
forbrugere, der ikke køber grønne certifikater. Den
viser groft sagt, hvad der er tilbage, når den grønne
strøm er trukket fra. I den generelle deklaration
følger ”strømproduktionen” certifikaterne.
Oplysningerne følger ikke det fysiske flow.
Al strøm skal deklareres, og elhandlere skal oplyse
deres kunder om, hvordan deres strøm er
deklareret.

Figur 6 Beskrivelse af grønne certifikater og deklaration af elproduktion. Kilde Energinet.
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Hvis en dansk virksomhed ønsker en mere grøn profil, kan den købe oprindelsesgarantier for VE
produceret el, fx svarende til det årlige elforbrug. Dette indgår i virksomhedens CO2 fodaftryk, og
al virksomhedens elforbrug er i det grønne regnskab ’grøn’. Den strøm virksomheden reelt
forbruger, vil dog stadig være sammensat sådan som elproduktionen er sammensat i Danmark.
Dvs. at ca. 69 % stammer fra VE-teknologier og der er ikke tilført nye VE-anlæg i Danmark. Den
konkrete virksomhed har på papiret 100 % grøn strøm, hvilket blot betyder, at andre forbrugere,
der ikke har betalt specifikt for grøn strøm, får mere ’sort’ strøm. Private forbrugere kan også
købe grønne certifikater og grøn strøm, og produkterne markedsføres under meget forskellige
navne, hvor nogle – ved samtidig køb af strøm fra forhandleren - indeholder et lille beløb til
investering i ny VE-teknologi, andre ’blot’ en profit til mellemhandleren, hvilket kan gøre det
meget vanskeligt gennemskueligt, hvad det er, der reelt købes. Der har gennem tiden været en
del kritik af grønne certifikater på denne baggrund.
Grønne certifikater sælges oftest af virksomheder, der også sælger strøm som fx DONG, Eniig,
Nordjysk Elhandel, Natur Energi mv.
I Tabel 1 ses en opgørelse over dansk VE produceret el og udstedte danske oprindelsesgarantier i
2015. Certifikater opgøres både i henhold til den måned, hvor strømmen er produceret og i
henhold til den måned, hvor certifikatet handles. Certifikater udstedes altid samme måned eller
senere
Opgørelse

Mængde

VE-produceret el i Danmark 2015
18.961.667 MWh
Kilde: Energistatistik 2015, Energistyrelsen
Udstedte danske certifikater i henhold til produktionsmåned 2015
16.541.726 MWh
Kilde: the European Energy Certificate System
Udstedte danske certifikater i henhold til handelsmåned 2015

17.794.672 MWh

Kilde: the European Energy Certificate System

Tabel 1 Opgørelse over produceret VE el og udstedte grønne certifikater i Danmark 2015. Certifikater
udstedes altid samme måned som eller senere end produktionsmåneden.

Opgørelsen over de udstedte danske certifikater indeholder både VE produceret el og el
produceret på højeffektive fossile kraftvarmeværker, fx kulværker.
Det har ikke været muligt at finde statistik for 2015, hvor det kan ses, hvor mange certifikater,
der er udstedt for VE produceret el og hvor mange der er udstedt for fossil kraftvarme produceret
el i Danmark.
I 2016 blev der ikke udstedt certifikater til fossil kraftvarmeproduceret el og i første halvår 2017
blev der udstedt 32.459 MWh certifikater for fossil kraftvarmeproduceret el i Danmark.
Tabel 1 viser, at der bliver udstedt certifikater for langt hovedparten af den danskproducerede VE
el.
Prisen på certifikater er stærkt markedsafhængig. Der er pt. ikke ønske om at sende
forespørgsler ud på markedet, og derfor undlades en nærmere prissætning.
Figur 6 på efterfølgende side forklarer, hvorledes grønne certifikater handles og viser
sammenhængen mellem grønne certifikater og den strøm, der ’kommer ud af stikkontakten’ hos
forbrugerne.
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Biogascertifikater
Biogascertifikater administreres og udstedes også af Energinet.dk.
Gascertifikater udstedes for den gas, der opgraderes til gassystemet, og er en garanti for, at 1
MWh bionaturgas er tilført gasnettet og ikke er solgt til andre. Bionaturgas er dermed biogas,
som er opgraderet og tilført gasnettet. Biogas og naturgas blandes og følger fysikkens love, men
certifikaterne dokumenterer den del af gassen, som kommer fra biogas.
Energinet registrerer og udsteder certifikater til biogasproducenten for den tilførte biogas. Når
forbrugere har købt certifikater annulleres de i Energinets register.
Egenskaber ved biogassen, såsom fortrængning af CO2-udledning i forhold til naturgas, kan på
den måde éntydigt overføres fra producent til køber, selvom bionaturgassen ikke fysisk strømmer
fra sælger til køber.
Virksomheder og private forbrugere kan købe biogascertifikater, og de koster ca. 100 kr./MWh i
henhold til anden opgørelse som EVK har fået udarbejdet.
De samme overvejelser gør sig gældende som for grønne certifikater, og de dokumenterer
udelukkende, at biogas er opgraderet til naturgasnettet. Der produceres ikke mere biogas som
følge af certifikaterne.
Figur 7 illustrerer sammenhængen mellem handel med biogascertifikater og salg og transport af
biogas.

Figur 7 Illustration af sammenhængen mellem markedet for biogas certifikater og salg og transport af
biogas. Kilde Energinet.
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Opsamling på certifikater
I definitionen af grøn og bæredygtig ifbm. denne analyse, skal det være tiltag, der tilfører ny VEenergi. Hverken grønne certifikater eller biogas certifikater opfylder dette – medmindre der købes
strøm og grønne certifikater hos en forhandler, hvor et mindre beløb er øremærket som tilskud til
ny VE-energi. Det vil dog ikke nødvendigvis medføre, at den mængde strøm, som EVK eventuelt
køber certifikater til, vil blive produceret på ny VE-teknologi.
Såfremt der ønskes en grøn profil på den meget korte bane, så kan certifikaterne være en
overgangs model, hvor der købes certifikater i fx 3 år indtil fx en ny egen solcellepark er opstillet.

9.

HVILKE GRØNNE ’BRÆNDSLER’ KAN EVK VÆLGE?
Nedenfor ses en oversigt over mulige omstillinger der vil mindske CO2-udledningen fra
varmeproduktionen og elforbruget.
Uden Apple

Med Apple

Varmeproduktion

Varmeproduktion er elforbrug

•
•

20 – 50 % solvarme
Elkedel

Elforbrug til varmeproduktion
•
•

Vindmøller
Solceller

•
•

Vindmøller
Solceller

Overgangsordning
•

Certifikater

Overgangsordning
•

Certifikater

Figur 8 Mulige grønne brændsler med og uden overskudsvarme fra Apple.

Biomasse indgår ikke, da det pt. ikke anbefales at omstille produktionen til biomasse, jf.
Konceptrapport vers. 4.0. Biomasse til produktion af hedtvand til en absorptionsvarmepumpe,
der kan hæve virkningsgraden for CC-anlægget, indgår heller ikke, da EVK i forbindelse med
andet analysearbejde, har fået udtalelse fra jurist om, at dette ikke kan godkendes i henhold til
varmeforsyningsloven.
Solvarme oplistes som mulighed, hvis der ikke aftages overskudsvarme fra Apple, da det i denne
analyse antages, at overskudsvarmen fra Apple dækker grundlasten hele året.
De oplistede muligheder gennemgås nærmere i følgende underafsnit, og i afsnit 9 findes en
samlet oversigt over investering, CO2-udledning og omkostning pr. sparet ton CO2.
9.1

Elkedel
I én af baggrundsanalyserne til konceptrapporten er muligheden for at etablere en elkedel
analyseret. Her i vurderes, at en elkedel ikke bør være større end 14 MW, da det svarer til
sommereffekten. Der foreslås en 10 MW elkedel og anslås en investering på ca. 6 mio. kr.

9.2

Solvarme

9.2.1

Størrelse

Almindeligvis etableres solvarmeanlæg, så det dækker sommerlasten, det vil sige ca. 20 % af
den årlige varmeproduktion, eller mindre. Såfremt et solvarmeanlæg skal dække halvdelen af
varmeproduktionen, er det nødvendigt med et damvarmelager således, at den overskydende
varme fra sommerproduktionen kan gemmes til vinterhalvåret.
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Solvarmeanlæg der dækker ca. 20 % af varmeproduktionen:
Paneler, behov
120.000 m2
2
Jordbehov, m
480.000 m2
Jordbehov, ha
48 ha
Solvarmeanlæg der dækker ca.50 % af varmeproduktionen:
Paneler, behov
350.000 m2
2
Jordbehov, m
1.400.000 m2
Jordbehov, ha
140 ha
Damvarmelager
9.2.2

700.000 m3

Omkostninger

Solvarmeanlæg der dækker ca. 20 % af varmeproduktionen, inkl. akkumuleringstank og
vekslerbygning:
200 mio. kr.
Solvarmeanlæg der dækker ca. 50 % af varmeproduktionen, inkl. akkumuleringstank og
vekslerbygning:
580 mio. kr.
Damvarmelager 700.000 m3: 140 mio. kr.
Jordkøb indgår ikke i investeringerne.
9.3

Solcellepark uden Apple

9.3.1

Størrelse

I Danmark kan nye solcellepaneler på markanlæg levere ca. 1000-1100 MWh per MW peak.
Under danske forhold producerer solcellerne imidlertid forholdsvist sjældent ved deres maksimale
effekt. Derfor dimensioneres solcellemarkanlæg ofte med en inverter- og transformerkapacitet,
der er mindre end panelernes kapacitet. For nye anlæg i dag ses forholdet mellem panelernes
kapacitet (DC) og inverterens nominelle kapacitet(AC) på op til 1,5. Inverterens maximale
kapacitet er imidlertid typisk ca. 10 % højere end dens nominelle kapacitet, en DC/ACnom. faktor
på ca. 1,5 svarer dermed en DC/ACmax. faktor på ca. 1,35. Det er normalt inverterens maksimale
kapacitet, der begrænser effekten, der leveres til nettet, da transformatorkapaciteten typisk
dimensioneres, så den ikke er en begrænsning. Anvendelsen af en DC/ACmax. faktor på ca. 1,35
indebærer, at et anlæg med en panelkapacitet på eksempelvis 10 MW dimensioneres med et
maksimalt output til nettet på ca. 7,4 MW. Tilsvarende vil 1050 fuldlasttimer målt i forhold til
panelkapaciteten svare til 1420 fuldlasttimer målt i forhold til anlæggets maximale kapacitet(AC).
For EVK betyder det, at et anlæg med en panelkapacitet på 2,7 MW og en inverter, der
dimensioneres til maksimalt output til nettet på 2 MW, vil dække behovet på 2800 MWh pr år.
Solcellepanelernes areal vil typisk være 35-45 % af det samlede areal, som hele solcelleanlægget
optager. Solcellernes areal i forhold til det samlede jord areal kaldes module coverage ratio. Hvis
der regnes med module coverage ratio på 40 %, kan følgende estimat for jordbehov beregnes
Ønsket effekt
Paneler, effekt
Paneler, behov
Module coverage ratio

2,7
275
16.101,82
40 %

MWp
Wp per 1,64m²
m²

Jordbehov, m²
Jordbehov, ha

40.255
4,03

m²
ha
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Omkostninger

Markedspriserne på solcelleparker kan hastigt ændre sig og afhænger meget af, hvilken måde
den indkøbes og etableres på. Der er pt. ikke ønske om at sende forespørgsler ud på markedet,
og derfor undlades prissætning.
Teknologikataloget, Notat om opdatering af data for store solcelleanlæg, oktober 2017, angiver
disse omkostninger:
Investering 0,62 €/Wp svarende til 1,7 mio. € (ca. 12,5 mio. DKK)
D&V 8,1 €/MWp svarende til 21,9 €/MWp (ca. 165 DKK/MWp).
Jordkøb indgår ikke i investeringerne.
9.4

Solcellepark med Apple

9.4.1

Størrelse

Når der antages et elforbrug på 50.000 MWh til varmepumperne og areal pr. MWh som i afsnit
8.3 fås følgende størrelser:
Paneler, behov
Jordbehov, m2
Jordbehov, ha
9.4.2

287.500
718.750
72

m2
m2
ha

Omkostninger

Når der antages et elforbrug på 50.000 MWh og samme omkostning pr. m2 som i afsnit 9.3 fås
følgende:
Investering

225 mio. DKK

Jordkøb indgår ikke i investeringen.
9.5

Vindmøller uden Apple

9.5.1

Størrelse

Typiske vindmøller placeret på land i Danmark har en kapacitetsfaktor på 33 % svarende til 2900
fuldlasttimer.
Den årlige energiproduktion af en vindmølle er stærkt afhængig af den gennemsnitlige
vindhastighed ved turbine placering. Den gennemsnitlige vindhastighed afhænger af den
geografiske placering, navets højde og overfladens ruhed (skove, landbrugsjord, bebyggelser
osv.). Landskabet, herunder bakker påvirker også vindflowet, men da Danmark er meget fladt, er
de lokale vindforhold normalt domineret af overfladens ruhed.
Samlet set vil mølle(r) med en samlet effekt på ca. 1 MW kunne dække EVK’s behov på ca. 2800
MWh.
Vindmøller laves ikke længere så små som 1 MW, og de mindste nye møller er 2,5 – 3 MW. Der
kan være mulighed for at købe ældre 1 MW møller. Det vurderes umiddelbart urentabelt at købe
husstandsmøller til at dække behovet.
Afgiftsmæssigt er der to principielt forskellige metoder til at udnytte strømmen fra vindmøllerne:
direkte forsyning til Energi Viborg Kraftvarme eller via elnettet.
9.5.2

Direkte tilsluttet til Energi Viborg Kraftvarme

Såfremt der købes en vindmølle, hvor der ’trækkes et kabel’ fra vindmøllen til EVK, og/eller til en
eventuel fremtidig elkedel på Industrivej og/eller til varmepumperne ved Apple uden forbindelse
til elnettet, er der mulighed for at få fritagelse for elafgiften, også hvis den overskydende strøm
leveres til elnettet. Der bør dog opnås bindende svar fra SKAT.
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Vindmøllestrøm fra elnettet

Energi Viborg Kraftvarme kan købe en andel i en vindmøllepark svarende til fx 1 MW. Derved
medvirker Energi Viborg Kraftvarme til, at der etableres ny VE-energi, men den strøm Energi
Viborg Kraftvarme forbruger, er stadig gennemsnitsel.
9.5.4

Omkostninger

Markedspriserne på vindmøller kan hastigt ændre sig og afhænge meget af, hvilken måde den
indkøbes og etableres på. Der er pt. ikke ønske om at sende forespørgsler ud på markedet, og
derfor undlades en nærmere prissætning, og der arbejdes videre med priser angivet i
Teknologikataloget, august 2016.
Teknologikataloget angiver disse omkostninger for en 3,5 MW onshore vindmølle:
Investering: 3,8 M€/MW svarende til 13,3 M€ (ca. 99 mio. DKK for en 3,5 MW vindmølle)
D&V: 3,8 €/MWh + 540 € svarende til 11.180 €/år (ca. 84.000 DKK)
Jordkøb indgår ikke i investeringen.
9.6

Vindmøller med Apple

9.6.1

Størrelse og omkostninger

17 MW vindmøller kan dække behovet ved et elforbrug på 50.000 MWh. Hvis det antages, at der
investeres i 5 stk. 3,5 MW vindmøller medfører det en samlet investering på ca. 495 mio. DKK
iht. priser i Teknologikataloget, jf. afsnit 8.5.4.
Jordkøb indgår ikke i investeringen.

10. BILPARK
10.1 Nuværende bilpark
EVKs nuværende bilpark består af køretøjer, der drives af konventionelle fossile brændsler.
Bilerne er listet op herunder.
km/år

Type

Peugeot Varevogn

8.342

Varebil diesel

Opel Mokka

7.874

Standard benzinbil

Nissan Qashqai

7.917

Standard benzinbil

Toyota Prius

9.367

Hybrid (benzin-El)

km/år

MJ
drivmiddel
/ km

GJ
drivmiddel
/ År

kg CO2 / GJ
drivmiddel
Primært
drivmiddel

Peugeot

kg CO2 /
GJ
drivmiddel

kg CO2 / år

Sekundært
drivmiddel

8.342

3,11

25,94

100,63

0

2.610

Opel Mokka

7.874

2,22

17,48

99,69

0

1.742

Nissan
Qashqai

7.917

2,22

17,57

99,69

0

1.752

Toyota Prius

9.367

0,92

8,61

30,90

3,92

300

Varevogn

I alt

6.405
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EVK udleder via deres nuværende vognpark ca. 6,4 ton CO2.

10.2 Fremtidig bilpark, Elbiler
Hvis alle biler udskiftes til elbiler og kørselsbehovet fastholdes.

km/år

MJ
drivmiddel
/ km

GJ
drivmiddel
/ År

kg CO2 / GJ
drivmiddel
Primært
drivmiddel

kg CO2 /
GJ
drivmiddel

kg CO2 / år

Sekundært
drivmiddel

Varebil EL

8.342

1,19

9,92

6,38

0

63

Elbil

7.874

0,55

4,33

6,38

0

28

Elbil

7.917

0,55

4,35

6,38

0

28

Elbil

9.367

0,55

5,15

6,38

0

32,88

I alt

151,68

EVK vil udlede ca. 150 kg CO2 ved uændret kørsel, hvis vognparken udskiftes til elbiler. Dette er
en reduktion ift. den nuværende udledning på 6,25 ton CO2.
10.2.1 Omkostninger

Omkostningerne vil variere ift. aktuelle registreringsafgiftsregler og hvilke køretøjer der vælges.
Der tages udgangspunkt i Renault Zoe og Nissan NV200
Renault Zoe: 260.000 kr. inkl. moms og afgift
Nissan NV200: 265.000 kr. inkl. moms og afgift
Samlet investering: 1.045.000 kr. inkl. moms og afgift
Salgsværdi for den nuværende vognpark er ikke indregnet.
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11. OPSAMLING CO2 UDLEDNING OG INVESTERINGER
I Tabel 1 ses en oversigt over CO2-udledning, som den er i dag og som den vil blive med
omlægning til forskellige VE-teknologier. Opgørelserne er inddelt i varmeproduktion, elforbrug
uden Apple, elforbrug med Apple og til sidst med køb af certifikater. Det er endvidere angivet om
teknologien medfører etablering af ny VE-teknologi.
CO2
udledning i
alt
Ton/år

CO2

Investering

reduktion

overslag

Investering for

Tilfører ny

hver sparet ton

VE energi i

CO2 over 20 år

DK

Ton/år

Mio. kr.

kr./ton CO2

Varmeproduktion
Nuværende

111.000

Apple varme

23.000

88.000

349

200

Ja

20 % solvarme

88.800

22.200

200

505

Ja

55.500

55.500

720

650

Ja

110.100

900

6

335

Nej

50 % solvarme inkl.
damvarmelager
10 MW elkedel

Elforbrug til varmeproduktion uden Apple
Nuværende

580

Vindmøller, uden Apple

0

580

28

2.415

Ja

Solceller, uden Apple

0

580

13

1.080

Ja

Elforbrug til varmeproduktion med Apple1
Nuværende

10.350

Vindmøller, med Apple

0

10.350

495

2.390

Ja

Solceller, med Apple

0

10.350

225

1.085

Ja

Biogas certifikater

0

111.000

30

270

Nej

El certifikater

0

111.000

Kendes ikke

6,3

1,045

Certifikater

Nej

Bilpark
Nuværende

6,5

El biler

0,2

8.295

Tabel 2 Oversigt over mulige CO2-reduktioner og omkostninger

1

CO2-udledning fra produktion på gaskedler er ikke inkluderet i denne opgørelse. Her ses udelukkende på elforbrug.

Nej
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Opgørelse af oprindelsesgarantier internationalt:
https://www.aib-net.org/aib_home
Miljødeklaration for dansk elproduktion:
https://energinet.dk/El/Miljoedeklarationer
Energistatistik i Danmark:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Statistik/energistatistik2015.pdf
Opgørelse af CO2-udledning fra biler:
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/modeller/alternativ-drivmiddelmodellen
Opgørelse af energiforbrug i Region Midtjylland og Viborg kommune:
http://www.rm.dk/
Opgraderet biogas i naturgasnettet:
https://www.danskgasforening.dk/sites/default/files/inlinefiles/GTD2017_Soren_Balle_Rasmussen.pdf
Forventninger til fremtidig brug af biogas og naturgasnettet:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/EnergiKlimapolitik/gasinfrastrukturen_-_analyse_2014_web.pdf
Hvor data findes i Konceptrapport version 4.0 og tidligere versioner, samt i bagvedliggende
notater og rapporter udarbejdet af COWI, anvendes disse data.

