
Udnyttelse af overskudsvarme i Hedensted 

I Hedensted har fjernvarmeselskabet etableret en ny varmecentral, der udnytter spildvarme fra kølevand 
fra Air Liquide. Air Liquide producerer industrigasser, og produktionen af disse gasser fører til en betydelig 
mængde spildvarme gennem kølevand. Spildvarmen fra kølevand fra produktionen af Air Liquide er den 
varmekilde, der bruges i en varmepumpe. 

I foråret 2019 blev der udbudt en varmepumpe efter en række undersøgelser og beregninger. Det blev  
klart i udbudsprocessen, at den økonomiske optimale kapacitet for varmepumpen var på 8,6 MW. 
Varmepumpen blev sat i drift ved udgangen af 2020 og har siden da produceret varme til 
fjernvarmesystemet i Hedensted. 

Før etableringen af varmepumpen producerede Hedensted Fjernvarme varme på naturgaskedler, 
naturgasfyrede motorer, solvarme og en mindre mængde spildvarme fra andre kilder. Disse 
produktionsenheder er stadig i brug til varmeproduktionen, men deres årlige varmeproduktion blev 
reduceret med etableringen af varmepumpen. 

Driften af varmepumpen koordineres med produktionen hos Air Liquide. For at balancere produktionen fra 
varmepumpen og varmebehovet anvendes en varmtvandsbeholder, som er placeret i forbindelse med 
fjernvarmeselskabets solvarmeanlæg. 

Succes kriterier 

Et vigtigt parameter for projektets succes har været den løbende dialog om projektet gennem årene 
mellem Hedensted Fjernvarme og Air Liquide. I 1990’erne etablerede Air Liquide fabrikken i Hedensted, og 
virksomheden meldte allerede dengang interesse for at lave et projekt om at udnytte spildvarmen fra 
produktionen af industrigasserne på fabrikken. 

En anden vigtig sag for projektets succes var, at både Hedensted Fjernvarme og Air Liquide kunne se 
vigtigheden i at udnytte lokale ressourcer bedre, og at begge parter ville få gavn af projektet. 

Systemet 

Hedensted Fjernvarme leverer fjernvarme til omkring 2.500 forbrugere. Det årlige varmebehov er ca. 
65.000 MWh. 

Kølevandet fra produktionen hos Air Liquide pumpes i en transmissionsledning på 200 meter, der går fra 
fabrikken til varmepumpen, som er placeret i en særskilt bygning. Bygningen til varmepumpen er etableret 
som en del af projektet. Varmen produceret af varmepumpen pumpes fra bygningen i en 
transmissionsledning på 700 meter til fjernvarmeselskabets solvarmeanlæg og varmtvandsbeholder og 
forbinder den derved med det eksisterende fjernvarmenet i Hedensted. 

Den tekniske løsning til varmepumpen i bygningen består af tre varmepumper med en samlet varmeeffekt 
på 8,6 MW. Varmepumpen producerer ca. 30.000 MWh om året og dækker omkring 50 % af det årlige 
varmebehov i fjernvarmesystemet i Hedensted. 



 

Varmepumpen kan producere varme med den nødvendige temperatur i fjernvarmenettet i Hedensted, 
men kan også levere varme ved lavere temperaturer, hvilket også er relevant, da fjernvarmesystemet 
konstant er optimeret til temperatur. 

Økonomi 

 
Nøgletallene for investeringen 

Fjernvarmeselskabets driftsbesparelse til varmeproduktionen efter etableringen af varmepumpen er ca. 
980.000 EUR om året. 

Ejerskabsmodel og finansieringskilder 

Varmepumpe og transmissionsledning er etableret af Hedensted Fjernvarme og ejes ligeledes af 
fjernvarmeselskabet. Hedensted Fjernvarme driver varmepumpen. 

Spildvarmen leveres gratis fra Air Liquide, således betaler Hedensted Fjernvarme ikke Air Liquide for 
spildvarmen. 

Rammebetingelser for projektet 

På tidspunktet for etableringen af varmepumpen skulle der ikke betales spildvarmeafgift i sager som dette 
konkrete projekt, da Air Liquide leverede spildvarmen gratis. Da lovgivningen om afgift på spildvarme 
undergik ændringer i forbindelse med etableringen af varmepumpen, blev projektet lavet under 
overgangsbetingelser, der sagde, at afgiften på spildvarme var 33 % af prisen for spildvarmen. Som følge 
heraf er afgiften på spildvarme lig nul, da Air Liquide leverer spildvarmen gratis. Disse vilkår for projektet er 
gældende i de næste 15 år. Hvis Hedensted Fjernvarme ønsker at øge projektets varmekapacitet ved at 

Heatpumps 238.720 Tus. EUR
New building 22.380 Tus. EUR
Transmission lines 19.023 Tus. EUR
Electrical connection, pipes 20.142 Tus. EUR
Control system/Scada 2.984 Tus. EUR
Consultancy 7.460 Tus. EUR
Unforeseen additional costs 15.666 Tus. EUR
Energy Saving Scheme -57.814 Tus. EUR
Total 268.561 Tus. EUR



etablere flere varmepumper og øge brugen af spildvarme, vil projektet undergå den nuværende og nye 
lovgivning om afgift på overskudsvarme. 

Fordele og ulemper for nøglepartnere 

Varmeproduktionen fra varmepumpen erstatter varmeproduktion baseret på naturgas, hvilket er en fordel 
for Hedensted Fjernvarme. Varmeproduktionen fra varmepumpen er væsentligt billigere end 
varmeproduktion baseret på naturgas. 

Air Liquide oplever energibesparelser ved at levere spildvarme og positiv feedback fra kunder i 
virksomheden, der kræver og søger bæredygtige handlinger fra industrien. 

Konsekvenser for miljø og forbrugerne 

Projektet giver betydelige CO2-besparelser, da varmeproduktionen fra varmepumpen erstatter 
varmeproduktion baseret på naturgas. Udover dette er en anden positiv miljøeffekt også, at Air Liquide 
oplever energibesparelser ved at levere spildvarmen til varmepumpen. Når spildvarmen ledes til og 
udnyttes i forbindelse med varmeproduktionen af varmepumpen, oplever Air Liquide en reduktion af 
vanddamp i produktionen. Det betyder, at Air Liquide kan reducere vandforbruget, mindre spildevand ledes 
ud og der anvendes færre kemikalier til vandbehandling. 

For varmeforbrugerne i Hedensted betyder projektet, at prisen på varme bliver lidt billigere. 

Kan projektets potentiale realiseres andre steder? 

Projektets potentiale kan udvides til mange andre byer, hvor spildvarme fra kølevand fra industriproduktion 
og fabrikker kan bruges som supplement i produktions-porteføljen i fjernvarmesystemet. Økonomien i et 
sådant projekt afhænger dog i høj grad af temperaturen på spildvarmen samt fabrikkernes beliggenhed og 
nærhed til fjernvarmesystemet. 

 


