
Nyt navn



Fjernvarmens historie

▪ Forbrugerejet forsyningsvirksomhed som leverer fjernvarme 

til forbrugerne (A.m.b.a.)

▪ Aabenraa/Rødekro Fjernvarmes historie startede i 

henholdsvis 1956 og 1959 med få private andelshavere

▪ 2008 – Fusion mellem Aabenraa og Rødekro som i dag 

kaldes Aabenraa Fjernvarme 

▪ Aabenraa – Rødekro Fjernvarme ligger blandt de 10 billigste 

fjernvarmeselskaber ud af over 400.



Fjernvarme i dag

▪ Ansatte: 34

▪ Antal forbrugere ca. 9050

▪ Årlig varmeproduktion 330.000 MWh

▪ Årlig varmesalg 235.000 MWh



Fjernvarme

Naturgas

Forsyningsområde



Oversigt over centraler



Fjernvarme i dag

Akkumuleringstank 

4.000 m3 

26 m høj

Kedelhal 

830 m2

2 x 15 MW fliskedler

1 x 15 MW oliekedel 

Flislager 

1.820 m2

11.000 m3 

Egelund 30 MW flis anlæg



Fjernvarme i dagFuldlast på fliskedler 2 x 15 MW

Flisforbrug ved fuldlast:  

ca. 10-11 tons flis pr. time

eller 35 m3 pr. time

11 lastbiltræk pr. døgn



Flis som brændsel 

• Flis er blevet en meget efterspurgt vare hvilket fører til
kraftige prisstigninger.

• Der er varslet afgifter på flis fra politisk side.

• Flis anses ikke som et CO2 neutral brændsel længere.

• Der er voksende modstand I befolkningen overfor flis
som brændsel.

• Aabenraa Fjernvarme ønsker at reducere brugen af flis
som brændsel.

• Vi tester med havepark og VE træ som alternativer til flis.



Stubbæk 

Halmlager ca. 2.000 

m2

ca. 1.000 bigballer

Kedelbygning ca. 1.600 m2

3 stk. halmkedler 

på hver 12 MW

Stubbæk 36 MW halm anlæg





Halm som brændsel 

• Halm er en tilgængelig resource dog er det danske vejr
en meget stor factor for mængderne.

• Halm anses stadig som CO2 neutral.

• Halm er mere besværligt som brændsel og derfor mindre
efterspurgt.

• Halm producers lokalt og transport er en reduceret
factor I forhold til flis.



Bovrup



Varnæs



• Varnæs-Bovrup tænkt som selvstændig ø-drift med eget 

varmeværk.

• Dog er beregningerne holdt op imod en helt ny transit 

forbindelse.

• Første oplæg vi startede med:

– Træpillekedel

– Elkedel

– Varmepumpe

– Akkumuleringstank

Grundet kraftige stigninger på både el og træpiller er dette oplæg ikke 

længere økonomisk holdbar.

Varnæs Bovrup



Varnæs Bovrup



• Eksempel: Bolig 130 m2. forbrug 18,1 MWh

– Fast afgift 130 m2 á 12,50 = 1.625 kr.

– Årligt abonnement 875 kr.

– Forbrug 18,1 MWh á 594,- = 10.747 kr.

– Samlede årlige omkostninger inkl. moms 13.247 kr.

Dette oplæg kræver 75% tilslutning fra Varnæs-Bovrup.

Beløbene er uden de seneste 4 mdrs. prisstigninger.

Årlige omkostninger



Hvad gør vi nu?

Varnæs Bovrup



Varnæs Bovrup



Nyt oplæg som vi beregner på nu:

Transitforbindelse til Feldsted.

En eller 2 vindmøller tæt på Bovrup

Akkumuleringstank.

Elkedel.

Etablering af distributionsnet i byerne.

Vindmøller i Aabenraa Kommune er til politisk behandling torsdag d. 8 

september.

Fjernvarme modellen med en vindmølle som primær energikilde er 100 

procent afhængig af lokal opbakning.

Varnæs Bovrup



Varnæs Bovrup



Varnæs Bovrup



Spørgsmål? 


