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SYMBIOSER MED OVERSKUDSVARME

HOVEDPOINTER
Industrisymbioser med udnyttelse af overskuds-
varme skaber både økonomiske og miljømæssige 
gevinster, og der er meget store potentialer, der 
venter på at blive indfriet. 

Overskudsvarme er lig med ressourcespild,  
med mindre overskudsvarmen kan udnyttes til 
et andet formål. Derved kan spild vendes til en 
ressource, der kan skabe bedre økonomi og 
mindske miljøbelastningen.

ANVENDELSESMULIGHEDER
Overskudsvarme findes i mange brancher og i 
mange slags processer, og den kan ofte nyttig-
gøres. Enten internt i virksomheden, i samar-
bejde med nærliggende virksomheder eller 
leveret til det lokale fjernvarmeselskabs net.

Hvis en virksomhed kan anvende overskudsvar-
men i egne processer, er varmen gratis og kan 
tilmed fortrænge anden form for fossilenergi, 
hvilket medfører økonomiske og miljømæssige 
gevinster.
Anvendes varmen til rum-opvarmning, eller 
sælges den, kan det ofte - selv under nuværende 
lovgivning/afgiftsstruktur - give en økonomisk 
gevinst for både køber og sælger. Samtidig kan 
anvendelsen give en væsentlig miljømæssig 
effekt, der både kan tilskrives dem der leverer 
overskudsvarmen, og dem der udnytter den. 

STORE BESPARELSER OG MILJØGEVINSTER
Overskudsvarme er ofte et billigere alternativ  
til almindelig opvarmning. I nogle tilfælde kan 
udnyttelse af overskudsvarme endda medføre 
optimering af andre processer eller spare 
investeringer i andet udstyr til køling eller 
opvarmning, hvilket kan styrke økonomien i  
et overskudsvarmeprojekt. 

Industrisymbioser, der udnytter overskudsvar-
me, kan således være med til både at øge 
ressourceeffektiviteten og styrke konkurrence-
evnen samt mindske miljøbelastningen. 
 
Virksomheder, der enten genererer overskuds-
varme eller kunne være interesserede i at 
modtage det, kan kontakte enten Symbiosis 
Center (www.symbiosecenter.dk) eller den 
nationale Task Force for Grøn Industrisymbiose 
under Erhvervsstyrelsens program for Grøn 
Omstilling (www.grønomstilling.dk) for at få 
mere viden og bistand til at identificere og 
udvikle symbiosepotentialerne.
 

HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE?
En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds 
produktionsproces.
 
En internationalt kendt industriel symbiose er Kalundborg Symbiosis, hvor en række virksomheder udveksler både materialer, energi og vand. 
Læs om Kalundborg Symbiosis og om Symbiosis Center på: www.symbiosecenter.dk

Grøn Industrisymbiose er et program under Erhvervsstyrelsen, hvor der, i samarbejde med de Danske Regioner, er nedsat en task force med 
formålet at identificere og facilitere symbioser i hver af de fem danske regioner. Læs mere om Grøn Industrisymbiose på:
www.grønomstilling.dk 
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1 OVERSKUDSVARME 

Overskudsvarme er et energioverskud fra en 
proces – f.eks. trykluft- eller køleanlæg, hvor 
opvarmning er en nødvendig del eller et resultat 
af processen. 

Overskudsvarme optræder mange steder. 
Navnlig hvor der er motorer og maskiner, 
herunder hydraulikanlæg og hvor der sker 
opvarmning eller nedkøling. 

Som inspiration til installationer og processer, 
hvor virksomheder kan finde overskudsvarme, 
det måske kan betale sig at udnytte, kan 
nævnes: 
• Motorer/ maskiner/ procesanlæg (vand/ 

oliekøling og evt. udstødning)
• Kedelanlæg
• Store hydrauliske anlæg og trykluftsanlæg 
• Inddampning
• Tørring
• Indfrysning
• Brænding, smeltning, støbning og sintring 
• Fremstillingsprocesser 

- Raffinering
- Kemiske processer

• Køling
- Køling af fordærvelige varer i supermarke- 
 der, frysehuse og fremstillingsvirksomhe  
 der (eks. fødevarevirksomheder)
- Køling af datacentre og serverrum
- Køling af spildevand 
- Komfortkøling (større aircondition anlæg)

SYMBIOSE EKSEMPEL – FOR-ANALYSE FANDT 
STORE MILJØMÆSSIGE OG ØKONOMISKE 
GEVINSTER
Fødevareingrediensvirksomheden CP Kelco, 
kemikalieproducenten Sun Chemicals, medici-
nalvirksomheden FeF Chemicals og gulvprodu-
centen Junckers genererer i dag store mængder 
varme fra bl.a. køletårne og processer. En 
for-analyse finansieret med midler fra Erhvervs-
styrelsens program for Grøn Industrisymbiose 
har undersøgt mulighederne for at udnytte 
denne varme som fjernvarme hos projektholde-
ren VEKS  - Vestegnens Kraftvarmeselskab. 

Samarbejdspartnerne undersøgte muligheden 
for at anvende overskudsvarme som fjernvarme 
i det storkøbenhavnske fjernvarmesystem.  
På denne måde kan overskudsvarme fra 
virksomhederne være med til at forsyne 
hovedstaden med CO2-neutral fjernvarme. 

SYMBIOSE EKSEMPEL - FRA KØLEVARME  
TIL VARM ØKONOMI
Virksomheden Coldstar ved Vejle opbevarer 
fødevarer for dagligvaresektoren og catering-
kunder i et stort kølet transit /distributionslager 
på mere end 100.000 m2. Kølingen af dette lager 
og varerne giver anledning til en væsentlig 
mængde overskudsvarme som virksomheden er 
gået sammen med Trefor Varme for udnytte. 
Varmen fra køleprocessen ledes i øjeblikket 
direkte ud til omgivelserne. 

Ved at indbygge en varmepumpe og en varme-
veksler i køleanlægget, vil Coldstar kan over-
skudsvarmen høstes og nyttiggøres til fjernvar-
me der distribueres gennem Trefor Varmes 
fjernvarmenet. 

2 UDNYTTELSESMULIGHEDER

Overskudsvarme kan udnyttes enten som 
procesvarme i en anden (industriel) proces,  
til rumopvarmning (komfortvarme) eller til 
fjernvarme ved at afsætte den til nærliggende 
virksomheder eller et nærliggende fjernvarme-
net.   

PROCESVARME
Den mest rentable udnyttelse af overskudsvar-
me er oftest i egen eller andre virksomheders 
proces, da afgiftssystemet betyder at der i disse 
tilfælde vil være lave eller ingen afgifter at tage 
hensyn til. Udnyttelse til proces kræver ofte høje 
og stabile temperaturer og stabil produktion. 
Derfor kombineres udnyttelsen ofte med andre 
opvarmningskilder for at sikre bedst mulig 
forsyningssikkerhed. Forvarmning af procesvand, 
tørreprocesser og nogen former for rengøring er 
eksempler på områder hvor temperatur og 
mængdekravene kan være mere fleksible.
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RUMVARME
Udnyttelsen af overskudsvarme til rumvarme er 
ofte lettere og kan ske ved lavere temperaturer.

Ideel udnyttelse sker gennem lavtemperatur-
systemer med en stor varmekapacitet, som eks. 
gulvvarmesystemer. Udnyttelse af overskydende 
varme til rumvarme forudsætter afgiftsbereg-
ning, da udnyttelsen vurderes at være ”komfort” 
frem for ”proces”.

FJERNVARME
Tidligere krævede de fleste fjernvarmeselskaber 
yderst stabile temperaturer og mængder af 
overskudsvarme, og de krævede ganske be-
byrdende og langsigtede aftaler med de 
virksomheder, der skulle levere varmen. Det har 
været en barriere for at overskudsvarmen blev 
udnyttet i samarbejde med fjernvarmeselskaber.

Fjernvarmeselskaberne er i dag ofte blevet 
bedre til at håndtere svingende varmemængder. 
Selskaberne har nogle steder sænket tempera-
turkravet en smule, og da de udnyttede mæng-
der nu kan indrapporteres som en energibespa-
relse for selskabet kan der dermed indhentes 
tilskud gennem energiselskabernes energispare-
forpligtelser. Det er derfor blevet væsentligt 
lettere at få aftaler på plads om levering af 
overskudsvarme til fjernvarmenettet, på vilkår 
der ikke forpligter virksomhederne i belastende 
omfang.  

Teknologien er stadig ny, men i dag er det tillige 
muligt at hæve temperaturen i den leverede 
varme via en varmepumpe. I dag er der endvi-
dere store muligheder for tilskud gennem 
energispareordningen til varmepumpeprojekter1,  
udregnet som varmen leveret minus forbrugt 
elektricitet. Tilskuddet (med aktuelle priser) kan 
potentielt dække op til 40 – 75 % af investerin-
gen i sådanne varmepumpeløsninger, hvilket gør 
tilbagebetalingstiden kort og projektøkonomien 
meget attraktiv.

3 ØKONOMISK GEVINST

Den mulige økonomiske gevinst ved udnyttelsen 
af overskudsvarme afhænger af energimæng-

den, der kan nyttiggøres, omkostningerne til 
etablering af det nødvendige udstyr til nyttig-
gørelsen, prisen på den energi overskudsvarmen 
fortrænger, og hvilke afgifter der skal betales. 
Disse ting afhænger igen af de konkrete forhold, 
eks. hvor høj temperatur overskudsvarmen er til 
rådighed ved, hvor langt der er til modtageren af 
energien, og til hvilket formål overskudsvarmen 
skal nyttiggøres.

Hvis varmen rentabelt kan nyttiggøres, vil den 
økonomiske gevinst for virksomheden der 
afsætter energien oftest optræde i form af en 
indtægt fra salg af den overskydende energi til 
modtagervirksomheden. 

Den økonomiske gevinst for virksomheden som 
modtager overskudsvarmen kommer af en 
reduktion i omkostninger til den energi virksom-
heden bruger til opvarmning. 

I de tilfælde hvor den afsættende virksomhed 
har et stort kølebehov, kan udnyttelse af den 
bortkølede energi som overskudsvarme betyde 
reducerede omkostninger til køling. 

I andre tilfælde kan udnyttelsen af overskuds-
varme føre til en økonomisk gevinst, da behovet 
for at etablere reserve- eller spidslastkapacitet 
kan reduceres eller helt fjernes. Det samme kan 
være tilfældet, hvis overskudsvarme kan 
udnyttes, så en ellers nødvendig udvidelse eller 
omlægning af eksisterende energianlæg ved 
modtager virksomheden kan undgås. 

SYMBIOSE EKSEMPEL – ØKONOMISK GEVINST 
VED KØGE ENERGISYMBIOSE
Symbioseprojektet med de fire industrivirksom-
heder i Køge viste, at der især ved CP KELCO var 
store miljø- og økonomiske potentialer ved at 
udskifte virksomhedens store køletårne med 
varmepumper som potentielt kan levere ca. 
35.000 MWh overskudvarme som 85 °C fjern-
varme til VEKS. Projektet belyste, at det er 
rentabelt at installere varmepumper ved CP 
KELCO, da tilbagebetalingstiden kun er ca. 3 år 
– med en ekstra indtægt for CP KELCO på ca. 2 
mio. kr. per år. 

 1http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/energiselskabernes-spareindsats
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Ved projektets øvrige deltagere blev der 
endvidere fundet mindre potentialer, men pga. 
lave temperaturer og den enkelte enhedsopera-
tion var økonomien her ikke lige så attraktiv.

SYMBIOSE EKSEMPEL – ØKONOMISK GEVINST 
VED COLDSTAR OG TREFORS SYMBIOSE
Den økonomiske gevinst for Coldstar kommer 
ved at sælge overskudsvarme til Trefor Varme. 
Overskudsvarmen er dermed gået fra at være  
et spild produkt til at være et aktiv for virksom-
heden. 

Trefor Varme vil få mulighed for at opkøbe 
CO2-neutral fjernvarme til en pris, der er lavere 
end værkets laveste produktionspris hvilket vil 
være med til at reducere omkostningerne til 
varme for selskabets forbrugere. 

4 MILJØMÆSSIG GEVINST

Overskudsvarme repræsenterer en uudnyttet 
energiressource, der kan nyttiggøres med store 
miljøfordele, da udnyttelsen oftest fortrænger 
andre former for opvarmning og derigennem 
øger den overordnede ressourceeffektivitet. 
Flere analyser viser et meget stort potentiale for 
udnyttelse af overskudsvarme i industrien. 
Energistyrelsen skønner i en rapport fra 2009 at 
overskudsvarmepotentialet der virksomhedsren-
tabelt kan udnyttes er af størrelsesordenen 
5.000 TJ pr. år, hvilket svarer til ca. 3 % af 
industriens samlede energiforbrug2.  

Hvis den virksomhed eller det fjernvarmesel-
skab, der kan udnytter overskudsvarmen, kan 
reducere det eksisterende brændselsforbrug, 
kan udledningen af CO2 og skadelige partikler til 
atmosfæren reduceres. Navnlig hvis brændslet, 
der fortrænges, er af fossil oprindelse, som eks. 
gas, olie eller kul.
 
Hvis der tilmed kan etableres en fleksibel 
udnyttelse af overskudsvarmen, eks. ved at etab-
lere en bufferkapacitet så varmeleverancen til 
modtageren kan styres, kan det muliggøre til en 
bedre udnyttelse af modtagerens forsyningsan-

læg og endnu større reduktioner i det samlede 
energiforbrug. 

Overordnet fører udnyttelse af overskudsvarme 
til en bedre ressourceudnyttelse og energieffek-
tivitet gennem nyttiggørelse af en energires-
source der ellers vil være spildt og en reduktion  
i brugen af andre opvarmningskilder. 

SYMBIOSE EKSEMPEL – MILJØMÆSSIG 
GEVINST VED KØGE ENERGISYMBIOSE
Udover de store økonomiske gevinster for CP 
KELCO vil projektet medføre en stor miljømæssig 
gevinst. Ved at reducere behovet for køling i CP 
KELCOs køletårne reduceres energiforbruget og 
der opnås en reduktion i udledningen af drivhus-
gasser svarende til 140 tons CO2 per år og en 
vandbesparelse til køling på ca. 22.000 m3 pr. år.

Den lavere CO2 udledning fra VEKS - ved at 
anvende overskudsvarme som fjernvarme i 
stedet for varme produceret på andre kilder -  
er ca. 1.000-1.200 tons CO2 pr. år.

SYMBIOSE EKSEMPEL – MILJØMÆSSIG 
GEVINST VED COLDSTAR OG TREFORS 
SYMBIOSE
Overskudsvarme fra store køleanlæg kan 
minimeres, men ikke fuldstændigt undgås. En 
del af den tilførte drivenergi vil sammen med  
en del af den bortkølede energi være til 
rådighed for genvinding og der vil være en 
miljømæssig gevinst i at udnytte denne over-
skydende energimængde. 

Det forventes, at varmegenvindingen vil kunne 
generere 5.980 MWh pr. år, hvilket svarer til 
mere end 330 gennemsnitlige familiehuses 
årlige varmeforbrug. Det betyder at den 
energimængde der ellers skulle tilføres kan 
spares og knappe ressourcer bevares. Fordi 
overskudsvarmen fortrænger varme produceret 
delvist på fossile brændsler resulterer projektet 
samtidig i en reduktion i CO2-udledningen på 
mere end 1.600 tons pr. år.

 2”Virksomhedsrentabel udnyttelse af overskudsvarme”, Energistyrelsen, februar 2009.  



 6

5 BARRIERER

Den største barriere mod udnyttelse af over-
skudsvarme i en grøn industrisymbiose kan være 
manglende vilje til at undersøge og forfølge 
mulighederne. Måske af frygt for, at de fire 
primære barrierer gør det besværligt, dyrt eller 
risikabelt at udnytte overskudsvarmen.

De fire primære barrierer virksomhederne skal 
forholde sig til kan være:
1. Forsyningssikkerhed for modtageren, 

herunder fornøden temperatur og tilgænge-
lighed

2. Samtidighed mellem produktion og forbrug  
af overskudsvarme

3. Afgifter
4. Investeringsbehov/ tilbagebetalingstid

Forsyningssikkerhed: Hvis modtageren af 
overskudsvarmen bliver afhængig af stabil 
leverance, kan manglende levering, herunder 
forkert temperatur eller mængde, være et 
problem for, eller helt stoppe, modtagervirk-
somhedens produktion. Derfor vælger mange 
virksomheder at sikre alternative forsyningsmu-
ligheder såfremt overskudsvarmen ikke er til 
stede i fornødent omfang. Enten ved at bevare 
eksisterende systemer eller ved at integrere 
muligheden for at bruge alternative varmekilder 
hvis leverancen af overskudsvarme skulle svigte.

Samtidighed: En vigtig parameter i forbindelse 
med udnyttelse af overskudsvarme er samtidig-
heden mellem tilgængeligheden af overskuds-
varmen og hvornår varmen kan nyttiggøres.  

Et eksempel kunne være overskudsvarme fra et 
trykluftanlæg, som er tilgængelig året igennem, 
men kun nyttiggøres om vinteren til rumvarme . 
Et andet eksempel er en produktionsproces, 
hvor overskudsvarme er tilgængelig om formid-
dagen, men afsætningsmulighederne er om 
eftermiddagen. 

For at sikre et højt udbytte af overskudsvarme-
projekter bør samtidighed mellem hvornår 
energien er til rådighed og hvornår der er behov 
for den derfor tilstræbes. Dette kan sikres 
igennem en omlægning af produktionsmønstre 
eller etablering af bufferkapacitet der gør det 
muligt at gemme energien til der er behov for 
den. 

Afsætning af overskudsvarme til fjernvarmenet 
vil generelt ikke være så tidsafhængigt over 
kortere tidsskalaer da der er en stor inerti og et 
stort varmebehov i fjernvarmenettene. Her er 
sæsonudsving til gengæld en udfordring der skal 
adresseres idet der er en stor variation i 
varmebehovet om sommeren og om vinteren i 
fjernvarmenet. 

Afgifter: Afgifter nævnes til stadighed som den 
måske største barriere, men selv hvis der skal 
svares afgift tjener investeringer i udnyttelse af 
overskudsvarme sig ofte hjem, da varmen som 
udgangspunkt koster kr. 0 pr. kWh før udnyttel-
sesomkostninger og eventuel afgift.  Hertil 
kommer at miljøeffekten ved udnyttelse af 
overskudsvarme er uafhængig af eventuelle 
afgifter. Energistyrelsen har lavet en vurdering  
af barrierer og muligheder for udnyttelse af 

  3http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/industrien-kan-tjene-penge-paa-overskudsvarmen
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overskudsvarme, hvor det blev tydeliggjort, at 
afgifterne i forbindelse med udnyttelse af 
overskudsvarme kan konkurrere med de øvrige 
energiafgifter.

Som det ses af ovenstående, vil der i forbindelse 
med udnyttelse af overskudsvarme netto blive 
betalt mindre afgifter. Således er afgiftslovgiv-
ningen rent faktisk til fordel for udnyttelse af 
overskudsvarme og potentielt er afgiftsfordelen 
faktisk dobbelt så høj, hvis varmen også kan 
udnyttes udenfor fyringssæsonen (f.eks. til 
varmt brugsvand) da overskudsvarmeafgiften 
ikke er i spil her.

Investering/ tilbagebetalingstid: I nogle 
overskudsvarmeprojekter er tilbagebetalings-
tiden så lav, at der ikke gives støtte via grøn 
symbioseordningen, da det anses for åbenlyst at 
virksomhederne bør udnytte muligheden af eget 
initiativ. I andre kan der være længere tilbage-
betalingstid. Oftest vil virksomheder etablere et 
samarbejde om udnyttelse af overskudsvarme 
hvis tilbagebetalingstiden er under 4-5 år, hvilket 
har været tilfældet i hovedparten af de projekter 
der gennemføres via programmet  Grøn Industri-
symbiose. 

Denne generiske case for industrisymbioser med 
nyttiggørelse af overskudsvarme har til formål at 
inspirere til en højere nyttiggørelse af dette ved 
at beskrive de generelle muligheder for og 
udbytte ved sådanne symbioser. Casen må ikke 
bruges som dimensionerings- eller beslutnings-
grundlag.


