DET ER BÆREDYGTIGT AT UDNYTTE
OVERSKUDSVARMEN – MEN ER DER OGSÅ
FORRETNING I DET?
#Overskudsvarme
#Workshop
Workshoppen stiller - med afsæt i lokale virksomheder - skarpt på forretningspotentialet
ved udnyttelse af overskudsvarme fra industrivirksomhederne i grænseområdet.

Afholdes onsdag den 15. maj 2019 i Grænsehallerne, Kruså.
Målgruppen for workshoppen er ledere og tekniske ansvarlige hos virksomheder,
der typisk arbejder med overskudsvarme ift. køle, frys, opvarmning, tørring,
inddampning, smeltning samt tryk- og procesluft.
Workshoppen vil også være relevant for de aktører, der beskæftiger sig
med teknologier inden for genanvendelse af overskudsvarme eller indenfor
fjernvarmesektoren bredt.

Program
Kl. 9.00

Velkomst v./Jesper Fuglsang, URS

Kl. 9.05

Potentialeafklaring og business case v./Fabian Bühler (DTU)
Gennemgang af hvordan man vurderer virksomhedens potentiale, samt hvilke forudsætninger der
ligges til grund for at lave vurderingen med afsæt i lokal overskudsvarme case.

Kl. 9.30

Case virksomhed: ARLA Foods Rødkærsbro Mejeri v./Allan Kvist
Baggrunden for initiativet, hvorfor det var og er interessant for mejeriet, en gennemgang af de valgte
tekniske løsninger og samarbejdet med fjernvarmeselskabet.
Case virksomhed: Agri Norcold v./Christian Mathiesen Hansen
Gennemgang af baggrunden for initiativet, hvorfor de afsætter overskudsvarmen og hvad der gjorde
det interessant både for virksomheden i Padborg og Vejen.
Kaffepause
Fjernvarmens rolle i udnyttelsen af overskudsvarme fra industrien – muligheder og udfordringer
v./Bjarne Hermansen (Padborg Fjernvarme)
Hvilke tanker har man gjort sig fra fjernvarmens side omkring anvendelse af overskudsvarme, hvordan
matcher det strategien og hvad kræver det at komme i betragtning som leverandør?
Varmegenvindingspotentiale fra mindre industri- og køleproduktioner v./NN (Danfoss)
Hvilke muligheder ligger der for varmegenvinding i mindre industri- og køleanlæg? Hvilke muligheder er
der for at udnytte varmen, hvis man ikke kan koble på fjernvarmenettet?

Kl. 11.00

Industriel overskudsvarme og afgifter – muligheder og udfordringer
v./Peter Maagøe Petersen (Viegand Maagøe)
Hvordan ser det ud med afgifterne, spænder de ben for den gode business case eller hvordan er 		
mulighederne?

Kl. 11.30

Frokostpause

Kl. 12.15

Overskudsvarmen i et strategisk perspektiv i Sønderjylland v./Niels Johannesen (Sekretariatet for
Strategisk Energi Plan Sønderjylland)
Hvordan ser den Sønderjyske plan ud for energi- og varmenettet, hvilken strategisk rolle får 		
overskudsvarmen i Sønderjylland og hvordan vil man understøtte virksomhederne fra Sekretariatet?

Kl. 12.45

Paneldebat v./4-5 personer
Bred diskussion af erfaringer, udfordringer og muligheder fra gulvet, som kan debatteres.

Kl. 13.30

Opsamling v./Jesper Fuglsang, URS

Kl. 13.45

Tak for i dag
Kontakt:
Jesper K. Fuglsang
UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
Mobil: +45 21 57 01 50
Mail: jf@soenderjylland.dk

