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Uddrag af  

”Overordnede politikker – Formål samt mål og midler 
for Brædstrup Fjernvarme” 

 
 

Koncernen Brædstrup Fjernvarme vil: 
Ved at drive værk og distributionsanlæg teknisk, økonomisk og 
miljømæssigt optimalt, producere energi og distribuere varme til 

forbrugerne til en totalpris, der henhører til den billigste femtedel i 
Danmark – målt blandt sammenlignelige værker. 
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Brædstrup 
Fjernvarme 

2015: 10.646 kr. 

2016:   9.516 kr. 

Kilde: Dansk Fjernvarme 
2015 

Husstørrelse: 130 m3 – 18,1 MWh/år.    



Total pris ( standard-huset ) Prisen for Brædstrup er efter tilbagebetaling. 
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Udvikling i spotprisen på gas 
 januar 2014 – januar 2016  

Kilde: NCG-priser er fra EEX (European Energy Exchange), og GPN-priser er fra Gaspoint Nordic A/S  



Brædstrup Totalenergianlæg 
Produktion af varme (MWh)  
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Produktions anlæg 



 

Et kraftvarmeværks hverdag 
Marginalpris 



Et kraftvarmeværks hverdag 
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Herunder skematisk oversigt over historisk el-salg 
ab. net for Brædstrup Totalenergianlæg. 

MWh 



1. Yderligere 10.600 m2 solvarme til i 
alt 18.600 m2 

2. Etablering af borehulslager 
(sæsonvarmelager), der gemmer 
solvarmen fra sommer til vinter 

3. Installation af nyudviklet skrue-
kompressor-varmepumpe fra 
Johnson Controls 

4. Installation af el-kedel på 10.000 
kW 

 

Nyt projekt i Brædstrup i 2012 



Nyt felt med yderligere 10.600 m2 solvarme sol i alt udgør 18.600 m2 





Brædstrup SolPark med 18.600 m2 solvarme 
 svarende til 20% af varmebehovet 

 



Varmeproduktionen på Brædstrup Fjernvarme 
måned for måned 
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Borehulslager / sæson 2013 / 2014 
energimålinger 



19-04-2016 



19-04-2016 

Opsamling / borehulslager 

 Borehulslagerets energiindhold er på 450 MWh / kun Pilot projekt. 
 

 Træg ladning: 
    Gennemsnit 3,5 MWh/dag 

 
 Energi beregning sæson 1:                                                  

44% er udnyttet / 18% er tilbage - investeret / 38% er tabt 
 

 Energi beregning sæson 2:                                                   
47,5% er udnyttet / 3,5% er tilvækst - investeret / 49% er tabt 
 

 Hvis pilotprojektet efter en vis driftsperiode viser sig teknisk og 
økonomisk attraktiv, vurderes mulighederne for en endelig udbygning 
med solvarme - op til ca. 50 % varmedækning. 
 

 Etableringsomkostninger for et borehulslageret med ca. 500 stk. 
borehuller er også afgørende i forhold til et damvarmelager. 

 
 



Udfordringer af politisk interesse som får 
indflydelse på varmeprisen fremover:  

 1. Grundbeløbet  
 2. Aftale om energibesparelser  
 3. ”Gratis-kvoter” for CO2 
 4. Effektivisering af sektoren  
 5. Afgiftsanalysen  
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Grundbeløbet udløber 1/1-2019 



Ved udgangen af 2018 mister alle regulérbare decentrale 
naturgasfyrede kraftvarmeværker, et særligt tilskud, kaldet 
grundbeløbet 

Bortfaldet af grundbeløbet fra januar 2019 vil medføre, at varmeprisen 
i Brædstrup stiger med 5000 kr. til 6000 kr. om året ved nuværende el-
pris. Vi håber på frit brændselsvalg eller forlængelse af aftalen. 

Grundbeløbet udløber 1/1-2019 

Kilde: Nord Pool’s elspot prices DK1 



Aftale om energibesparelser  
 

 Energispareaftalen er en del af energiforliget fra marts 2012 

 

 Brædstrup Fjernvarmes energisparemål er på 1368 MWh i 
2015. 

 

 Brædstrup Fjernvarme har fået tildelt 5.265 MWh, da man 
investerede i det nye Solanlæg. Vi har 1926 MWh på kontoen. 
Vi kender ikke næste års energisparemål.  

 

 En energibesparelse på 1 MWh koster ca. 440 kr. Hvis vi ikke 
har lavet nye investeringer, kommer vi til at betale ca. 0,8 mio. 
kr. i energi spare mål i år 2017, hvilket svarer til ca. 530 kr. pr. 
forbruger pr år.  

 

 Vi håber på reduktion af sparekravet, da ordningen er 
blevet alt for dyr.  
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”Gratis-kvoter” for CO2 
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De såkaldte ”gratis-kvoter” for CO2 bliver gradvist reduceret for at blive endeligt 
udfaset i 2020. 
 
Det betyder, at de værker, der udleder CO2, kommer til at betale for indkøb af 
kvoter i et forhold, der matcher de antal tons CO2, det pågældende værk udleder. 
Brædstrup Fjernvarme har i 2015 udledt ca. 5800 tons CO2. 1 tons CO2 koster d.d. 
38 kr. hvilket svarer til ca. 150 kr. pr. forbruger pr år.  
 
Prisen for CO2 er politisk bestem og kan hurtigt ændre sig. 



Effektivisering af Fjernvarmesektoren  
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Afgiftsanalysen  

CO2 Afgift på kedel drift 2016 
Revisionsselskabet PWC har ført og vundet en sag i Landsskatteretten vedrørende 
afgiftsgodtgørelse af CO2-afgiften efter elpatronreglerne. Skatteministeriet 
ændrede den 1. november 2011 afgiftsreglerne for gaskedler til, at CO2-afgiften 
skulle modregnes i energiafgiften for at energiafgiften kunne refunderes. SKAT vil 
ikke anke afgørelsen. Afgørelsen betyder ca. 550 kr. pr. forbruger 

Forsyningssikkerhedsafgiften 2014 
2014 var det år, hvor man fra politisk hold valgte at tilbagerulle 
forsyningssikkerhedsafgiften som blev vedtaget i  år 2012 
Forsyningssikkerhedsafgiften beløber sig til ca. 1000 kr. incl moms. 

NOx opgradering 2013 
Motoranlæggene har fået en "low" NOx opgradering. En investering på kr. 339.900 
Investeringen har næsten tjent sig hjem, men nu fjernes afgiften pr. 01.07.2016 
som blev vedtaget i 2013.  

Den nuværende igangsatte afgiftsanalyse er afgørende for hvad vi vil 
investere i og derfor afgørende for om vi vil udvide solparken. Vi håber 
på et bredt forlig med stabile afgifter fremover 
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Uddrag af  

”Overordnede politikker – Formål samt mål og midler 
for Brædstrup Fjernvarme” 

 
 

”Brædstrup Fjernvarme skal  
med effektiviseringer samt engagementer i nye forretningsområder og 

nye produktionsformer modvirke de økonomiske konsekvenser ved 
de historiske prisstigninger i vores eneste brændsel – naturgassen.” 

 
I relation til ovenstående vurderer bestyrelsen p.t. at der skal tages 

initiativer til planlægning af en langsigtet afvikling af naturgassen 
som primær-brændsel. Naturgasleverancen til Brædstrup 

Totalenergianlæg forventes fortsat anvendt til reguleringsformål 
overfor Energinet.dk (elsystemet) men forventes fortrængt som 
primært brændsel af ikke-fossile brændsler eller/og vedvarende 

energiteknologier. 
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Fremtidsvisioner 
 

 

1. Horsens Kommune ”Strategisk energiplan” herunder 10 km langt tracé for 
varmetransmissionsledningen mellem varmeværkerne i Brædstrup og Østbirk. 

2. Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Brædstrup 

 Etape 1 er konvertering af erhvervsområdet 

 Etape 2 er konvertering af boligområdet omkring Galgehøj 

3. Udvidelse af solparken 

Hvis pilotprojektet efter en vis driftsperiode viser sig teknisk og økonomisk attraktiv, er 
bestyrelsen indstillet på at vurdere mulighederne for en endelig udbygning med solvarme - op 
til ca. 50 % varmedækning. Dette vil medføre installation af i alt ca. 50.000 m2 solvarme samt 
en udbygning af borehulslageret. 



 

Horsens Kommune ”Strategisk energiplan” 
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10 km lang transmissionsledning mellem 
varmeværkerne i Brædstrup og Østbirk. 



Konvertering fra naturgas til fjernvarme i 
Brædstrup 

 



19-04-2016 

Udvidelse af solparken 
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EUDP projekt: Opfølgningsprogram 
for store varmelagre i Danmark 

Brædstrup Fjernvarme deltager i et EUDP projekt som hedder: Store varmelagre i Danmark.  
Hovede aktiviteterne i EUDP projekt for Brædstrup er at SOLITES skal analysere 
overvågningsresultaterne i projektperioden 2014, 2015, 2016 og 2017. samt, at Brædstrup 
Fjernvarme skal opbygge en hjemmeside som hedder varmelager.dk, som Brædstrup 
Fjernvarme i tidernes morgen også har opbygget solvarme.dk  
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EUDP projekt: Opfølgningsprogram 
for store varmelagre i Danmark 



EUDP projekt: 
Energilagrings-potentialet i DK.  

 

19-04-2016 



19-04-2016 

EUDP projekt: 
Energilagrings-potentialet i DK.  

Projektet går ( for BF´s vedkommende )ud på at få analyseret 

forskellige konfigurationer af BTE'er og PTES anlæg. Der vil 
blive modelleret og testet med henblik på at opnå en optimal 
opskalering af nuværende borehulslager. Dvs. opskalering fra 
pilot til stor skala solvarme lager. 



EU-Projekt: 
Horizon 2020 HEATpower 
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CHPCOM 



CHPCOM 

CHPCOM Konceptet 



Drift og administration af 
Rye Kraftvarmeværk 
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Afregning og administration af 
11 vandværker 
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