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Det er en væsentlig målsætning i dansk ener-
gipolitik at reducere CO2-udledningen.

En betydelig del af CO2-udledningen stammer
fra erhvervslivets energiproduktion til rumop-
varmning baseret på anvendelsen af fossile
brændstoffer som olie, kul og el.

Med en målrettet informationsindsats ønsker
Energistyrelsen derfor at oplyse en bred kreds af
virksomheder - som er beliggende i områder
uden kollektiv forsyning af naturgas eller fjern-
varme  - om mulighederne for at opnå økonomi-
ske besparelser ved at udskifte fossile brænd-
stoffer med biobrændsler - og samtidig medvirke
til at nedbringe CO2-udledningen.

Desuden har moderne biobrændselsanlæg i

dag en kvalitet, en driftssikkerhed og en
driftsøkonomi, som er på højde med traditionelle
anlæg baseret på fossile brændstoffer.

Energistyrelsen ønsker derfor med denne
informationsbrochure at udbrede kendskabet til
biobrændsler i dansk erhvervsliv ved at informere
om de økonomiske, miljømæssige, praktiske og
tekniske aspekter ved en hel eller en delvis
omstilling til biobrændsler som et fordelagtigt
alternativ - for Deres virksomhed og for miljøet.

Energistyrelsen
Ib Larsen
Direktør

Biobrændsler er et 
godt alternativ 
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Din virksomhed kan spare op til 50 pct. af udgifterne til
opvarmning ved at omlægge til biobrændsler. Der er
især penge at spare, hvis virksomheden har et stort
energiforbrug til rumvarme. Det skyldes, at de samlede
udgifter til biobrændsler i form af træpiller og træflis er
væsentligt lavere end til fossile brændstoffer som fx
olie og kul. 

I de fleste tilfælde vil en omstilling til biobrændsler fra
traditionel opvarmning baseret på olie eller el kunne
tjene sig hurtigt hjem - typisk på 2-6 år. 

Omstilling til biobrændsler forudsætter, at din virk-
somhed ikke er placeret i et område med kollektiv
energiforsyning.

Lavere varmeudgifter 
med biobrændsler

Biobrændsler er 

fritaget for CO2-afgifter 

og energiafgift

I 1996 bortfaldt erhvervslivets
muligheder for at få refunderet
dele af CO2-afgifterne på fossile brænd-
stoffer anvendt til rumvarme som et led i
regeringens CO2-politik. Og den 1. januar
1998 bortfaldt muligheden også for at få refusion af
energiafgiften på disse brændstoffer. Alt i alt er det
altså blevet væsentligt dyrere at bruge fossile brænd-
stoffer især til rumopvarmning - fx af lager, produkti-

onshaller, administrationskontorer
etc.

Biobrændsler er - i modsæt-
ning til de fossile brændstoffer
- fritaget for CO2-afgifter, fordi
anvendelsen af biobrændsler
er CO2-neutral. Herudover er
biobrændsler også fritaget for
energiafgift. Når alle afgifter
indregnes i brændselsprisen, er
det derfor i dag 30-50 pct.
billigere at anvende biobrænds-
ler til rumopvarmning end olie,
kul og el. 

Du bør overveje biobrændsler
som alternativ energikilde, 
hvis din virksomhed

• Har et stort energiforbrug til rumvarme
• Har plads til opbevaring af biobrændsler - evt.

ved opsætning af lagersilo
• Ønsker en “grønnere” profil

Det er ikke relevant, hvis 
din virksomhed

• Er placeret i et område med kollektiv energi-
forsyning (kan oplyses hos kommunens tek-
niske forvaltning) 
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Kun 25 pct. af  virksomhederne kender 

de ændrede regler

En undersøgelse foretaget af Vilstrup Research i
november 1998 viser, at kun omkring 25 pct. af de dan-
ske virksomheder tilsyneladende er opmærksomme på
de ændrede afgiftsregler. Din virksomhed kan altså
være blandt de 75 pct., som i dag har alt for store ener-
giomkostninger, fordi I ikke har udnyttet mulighederne
for at omlægge varmeforsyningen til mere fordelagtige
energiformer.

Told & Skat har i 1996 udgivet publi-
kationen “Godtgørelse af energiafgifter
og CO2-afgift”, hvori du også kan finde
informationer om udviklingen i de
grønne afgifter frem til år 2000.

Ønsker du at få mere at vide om
energiafgifterne og om refusionsmulig-
hederne for din virksomhed, skal du
henvende dig til den lokale Told- og
Skatteregion. 

En ny Hotline på telefon 39 55 59 99
eller 89 43 89 43 til Videncenter for
Halm- og Flisfyring tilbyder gratis
rådgivning og forhåndsvurdering af din
virksomheds muligheder for at omstille
til bio-brændsler.
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Omstilling til 
biobrændsler tjener 

sig hjem på

Et biobrændselsanlæg kræver nye investeringer, mere
plads og lidt flere ressourcer i den daglige drift. Men
fordi biobrændsler er fritaget for energiafgiften og CO2
afgifterne, tjener investeringen sig normalt ind på 2-6
år. 

I denne vurdering indgår:
• Alle etableringsomkostninger - herunder bl.a. udgif-

ter til rådgivning, projektering, installering af nyt
brændselsanlæg, etablering af faciliteter til korrekt
opbevaring af brændsel (typisk en silo), etablering
eller tilpasning af skorsten, etablering af spidsbelast-
ningsforsyning fra oliefyr eller lignende

• Alle udgifter til den daglige drift - herunder udgifter til
fast levering af brændsler, service og vedligehold af
biobrændselsanlægget og supplerende spidsbelast-
ningsforsyning

• Alle omkostninger til virksomhedens interne
oplæring og bemanding - eller en alternativ løsning
som fx tilsyn fra en ekstern leverandør

Tilbagebetalingstiden er naturligvis afhængig af virk-
somhedens individuelle forhold. Vurderingen af den
typiske tilbagebetalingstid på 2-6 år baserer sig på
modelberegninger med udgangspunkt i gennemsnit-
lige brændsels- og anlægspriser i 1999.

Op til 30 pct. i tilskud til omlægningen

Din virksomhed kan ifølge de gældende regler søge
om et tilskud fra Energistyrelsen på op til 30 pct. af

omkostningerne til projektering og installering af et bio-
brændselsanlæg - uanset om der er tale om en hel eller
en delvis omlægning af den nuværende varmeforsy-
ning. 

Muligheden for tilskud er ikke indregnet i den skitse-
rede tilbagebetalingstid for at gøre beregningen tids-
uafhængig af de gældende tilskudsmuligheder. 

Vælger din virksomhed at søge tilskud fra Energi-
styrelsen, kan tilbagebetalingstiden og den samlede
økonomi altså blive endnu mere fordelagtig. Energisty-
relsen yder dog ikke tilskud til projekter med en tilbage-
betalingstid efter tilskud på under 2 år. 

Desuden ydes der som udgangspunkt ikke tilskud til
virksomheder, som er placeret i områder med kollektiv
forsyning af fjernvarme eller naturgas. Virksomheder,
som er selvforsynende med biobrændsler, kan dog
undtages denne bestemmelse

Tilskuddet vil i givet fald komme fra den såkaldte
CO2-pulje, som skal tilbageføre CO2-afgifterne til
erhvervslivet.  

Du kan få yderligere oplysninger om tilskudsord-
ningen - og om hvilke betingelser du skal opfylde for at
være tilskudsberettiget - ved henvendelse til Hotlinen
på telefon 39 55 59 99 eller til Energistyrelsens Energi-
Oplysning på telefon 70 21 80 10.

2-6 år
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Olie Træflis* Samlet årlig besparelse

Brændsel 1.143.000 kr./år 515.000 kr./år 628.000

Betjening, elforbrug m.v. 26.000 kr./år 106.000 kr./år - 80.000

Total 1.169.000 kr./år 621.000 kr./år 548.000

Tilbagebetalingstid = = = 2,2 år

Eksemplet her viser en modelberegning for en mellemstor virksomhed, der overgår til rumopvarmning
med træflis i administrationsbygningen og i en 11.000 m2 stor produktionshal. Anlæggets effekt er på
800 kW.
Der er mange forhold, som har indflydelse på, hvorvidt en virksomhed bør investere i et flis- eller pillefyret
anlæg. Hovedreglen er dog, at jo større virksomhedens energiforbrug er til rumvarme, jo bedre kan det
betale sig at investere i det lidt dyrere anlæg til træflis.

*) De oplyste udgifter til opvarmning med træflis inkluderer olieforbrug og driftsomkostninger til
supplerende anlæg til forsyning i perioder med spidsbelastning.

Investering
Årlig besparelse

1.200.000 kr.
548.000 kr./år
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Varmeforsyning med biobrænd

Biobrændselsanlæg er i dag moderne, højteknologiske
installationer, som kan anvendes til stort set alle varme-
behov - både i det lille parcelhus, i virksomhederne og i
de store varmeværker. Der er tale om kendte og velaf-
prøvede teknologier, som er blevet videreudviklet til i
dag at have en høj standard, når det gælder
driftssikkerhed, ydeevne, fleksibilitet, renta-
bilitet, betjening, service og miljø.

Hertil kommer, at de forskellige typer bio-
brændsler er tilgængelige i rigelige mæng-
der fra danske og udenlandske leveran-
dører/producenter. De har en høj kvalitet og
er lette at håndtere.

Drifts- og forsyningssikkerhed

I dag kan biobrændselsanlæg leveres med
indbyggede, avancerede styre- og kontrol-
systemer og automatisk tilførsel af bio-
brændsler, som gør den daglige drift enkel
og sikker. En moderne kedel kan være for-
synet med automatisk iltstyring, som
løbende måler iltindholdet i røggasserne og
automatisk sender besked til
styresystemet, der regulerer tilførslen af
brændsel og luft. I nogle anlæg er der ind-
bygget automatisk fjernelse af den aske,
der bliver til overs fra forbrændingen. Typisk
koster pasningen af et biobrændselsanlæg
nogle få mandetimer mere om ugen end et
oliefyr.

Forsyningssikkerheden for selve bio-
brændslerne er høj: Råvaren er baseret på
almindelige træarter, som produceres og
genplantes i rigelige mængder i Dan-
mark og i udlandet.

Hertil kommer, at markedet for biobrændsler vokser,
og den stigende konkurrence er med til at sikre fornuf-
tige priser, god kvalitet, leveringssikkerhed og høj ser-
vice.
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ler er en kendt og sikker løsning

Forarbejdede brændsler af høj kvalitet 

Biobrændsler i form af træpiller eller træflis vil sandsyn-
ligvis være det mest interessante brændsel for din virk-
somhed, fordi der er tale om forarbejdede produkter i
en kvalitet, som er nem at håndtere og anvende.

Varmeforsyning baseret på biobrændsler handler
altså i dag langt fra om manuelt at kaste kløvede bræn-
deknuder i en simpel brændeovn, men derimod om at
anvende en optimeret energikilde i et moderne og høj-
teknologisk energiforsyningsanlæg.

Dansk teknologi er førende 

Danmark er blandt de førende lande i
verden, når det gælder udvikling og
installation af teknologi til biobrænd-
selsanlæg. Det skyldes blandt andet,
at det i mange år har været økonomisk
fordelagtigt at anvende biobrændsler i
private parcelhuse og på varmevær-
ker. I dag findes der skønsmæssigt
80.000 mindre biobrændselsanlæg på
gårde og lignende og  godt 100 fjern-
varmeværker og kraftvarmeværker,
som næsten udelukkende anvender
biobrændsler.

På Teknologisk Institut findes en
prøvestation, hvor man løbende tester
og typegodkender de mindre anlæg.
Og på det uafhængige Videncenter for
Halm- og Flisfyring opsamler man den
nyeste viden og overvåger udviklingen
nøje. Denne viden stiller Videncentret
til rådighed for erhvervslivet - fx gen-
nem gratis rådgivning via en Hotline,
som kan hjælpe virksomhederne med
at vurdere mulighederne for at
omstille til biobrændsler.



10

Neutral CO2-
emission da
brændslet af-
giver samme
mængde CO2
ved forbrænd-
ing, som træet
optog under
væksten

På de fleste anlæg sorteres
asken automatisk fra i en lukket
beholder

Styresystem
matisk tilførs
luft

Røgsuger Cyklon som 
fjerner partikler

Varmt vand til varmeanlæg
og vandhaner

Sådan ser et biob

Typisk biobrændselsanlæg på 400 kW. Brændsel: Træpiller*.
*) Et flisfyret anlæg kræver væsentligt mere lagerplads, men ser i øvrigt ud som det viste.
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gulerer auto-
brændsel og

Træpillerne leveres med tank-
vogn på samme måde som
fyringsolie

Pillesiloen kan
rumme 16-20 tons
træpiller. Korrekt
opbevaring er
afgørende for
brændselskvalite-
ten.

Det gamle energiforsyningsanlæg
beholdes til back-up og til perioder med
spidsbelastning

Koldt returvand

Automatisk
tilførsel af bio-
brændsel

rændselsanlæg ud
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Styrk den 
grønne profil

Når din virksomhed vælger at erstatte de fossile
brændstoffer med biobrændsler, bidrager I til at redu-
cere CO2-udledningen. Dermed styrker anvendelsen af
biobrændsler virksomhedens grønne profil og giver et
positivt signal til omverdenen om, at I tager jeres del af
ansvaret for at beskytte miljøet. 

Biobrændsler er CO2-neutrale

Anvender din virksomhed fx olie, kul eller el, bliver der
frigivet store mængder CO2, som har været bundet i
millioner af år. Og når millioner af års opsparede CO2
frigives på ganske få årtier, forrykkes naturens balance. 

Biobrændsler i form af træpiller eller træflis afgiver
nøjagtig den mængde CO2, som træet oprindeligt har
optaget under sin opvækst i skoven - eller den samme
mængde CO2, som træet vil afgive, hvis det får lov til at
ligge og rådne på skovbunden. Der er således tale om
et “neutralt” brændstof, som indgår i
naturens kredsløb, og som ikke bidra-
ger til drivhuseffekten. 

Biobrændsler er vedvarende energi

De biobrændsler, som vi anvender i Danmark,
er et biprodukt fra enten professionel skovdrift
eller fra den træforarbejdende industri - fx
møbelindustri. Biobrændsler er så at sige det,
der bliver til overs, når skoven plejes, eller der
produceres møbler, byggematerialer etc. af træ. Før
i tiden blev dette resttræ afbrændt eller efterladt på
skovbunden, hvor det med tiden rådnede op. Der er
altså tale om brændsler, som består af restprodukter
fra naturen, som tidligere ikke blev udnyttet. 

Ved professionel skovdrift passer man skoven på en
sådan måde, at frugtbarheden opretholdes. Moderne
skovdrift sikrer derfor, at produktionen af brændsler
sker på en bæredygtig måde, og at skovene
stadig fornys. Biobrændsler er der-
for en vedvarende energikilde.

Ønsker din virksomhed en “grøn

profil” eller at iværksætte en

målrettet indsats for at indføre en

af de officielle miljøgodkendelser,

kan du få mere information om

vilkår og krav hos følgende: 

• Miljømærkesekretariatet
telefon 39 69 35 36

• Miljøstyrelsen
telefon 32 66 01 00 
(vedr. miljøcertificering efter
EMAS-forordningen)

• Dansk Standard
telefon 39 96 61 01 
(vedr. miljøcertificering efter 
ISO 14001-standarder)
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Hvad er biobrændsler?
Biobrændsler er en fælles betegnelse for alle former for plante- og dyrematerialer, som kan brænde. De har været kendt og

anvendt i årtusinder - og er stadig den dag i dag de mest anvendte vedvarende energiformer i verden. I Danmark dækker bio-

brændsler cirka fem pct. af det samlede energiforbrug. 

Træpiller og træflis er de bedst egnede former for biobrændsler for dansk industri, da de er lette at håndtere. Om din virksom-

hed skal vælge piller eller flis afhænger blandt andet af, hvor stort et anlæg I har behov for. Træpiller er lidt dyrere i brug end træflis,

men til gengæld er de nemmere at håndtere og mindre pladskrævende. Og et brændselsanlæg til træpiller er noget billigere end

til træflis. Træflis er bedst egnet til store virksomheder med et højt varmeforbrug, og anvendelsen af flis kræver større vedligehol-

delse i det daglige.

Endelig skal du være opmærksom på, at der naturligvis findes biobrændsler af varierende kvalitet på markedet. Er du i tvivl, så

kontakt Videncenter for Halm- og Flisfyring.

Træpiller

Træpiller bliver fremstillet ved at presse savsmuld og spåner til ensartede små piller. Råmaterialet til fremstillingen af træpiller

kommer typisk fra møbelfabrikker og andre fremstillingsvirksomheder. Træpiller kan leveres med en suge-blæsevogn, der blæser

pillerne direkte ind i kundens lager - på samme måde som når der fyldes olie på en olietank.

Træflis

Hovedparten af den træflis, som anvendes i Danmark, er såkaldt skovflis - typisk vil det sige grene og lignende fra udtynding og

pleje af skovene, som skæres i stykker i en flishugger. Selvom vores flisressourcer er væsentligt større end det nuværende

forbrug, bliver der importeret en betydelig mængde fra udlandet, hvilket blandt andet er med til at holde prisen nede. Træflis

leveres som regel på lastvogne, der tipper flisen ned i fyringsanlæggets lager.
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Overgangen til biobrændsler rejser naturligvis en række
relevante spørgsmål om drift, vedligehold, lagerplads,
forsyningssikkerhed etc. Her besvarer vi nogle af de
mest almindelige spørgsmål fra danske virksomheder,
som overvejer en omstilling til biobrændsler. 

Mere eller mindre arbejdskraft?

Et moderne biobrændselsanlæg fungerer stort set fuld-
automatisk - men vil dog som regel kræve lidt flere
mandetimer til overvågning og justering af drift og ved-
ligehold end et traditionelt olie- eller gasfyr. 

Der skal typisk anvendes et par mandetimer mere
om ugen i forhold til et oliefyr for at sikre den stabile
drift. Arbejdet er ikke kompliceret og kan som regel
udføres af den person, som hidtil har ført tilsyn
med virksomhedens energiforsyningsanlæg. Det
kræver blot en grundig introduktion og vejled-
ning, som leverandøren af anlægget giver. 

Serviceeftersyn en gang om året

Kedlen i biobrændselsanlægget bør - ligesom
et oliefyr - tilses regelmæssigt af en tekniker -
typisk en gang om året. De fleste kedel- og
brændselsleverandører tilbyder serviceaftaler,
som omfatter periodiske eftersyn - samt
bistand ved spontane driftsforstyrrelser.

Plads til brændselslager

Alle former for faste biobrændsler fylder mere
end fx olie og kul. Til sammenligning fylder træpil-
ler tre gange så meget og træflis 15 gange så

meget som fyringsolie. Alt andet lige betyder det, at
biobrændsler kræver mere lagerplads. 

Automatisk tilførsel af brændsler

Træflis og træpiller lagres forskelligt. Træflis kan fx opbe-
vares i nedgravede contai-

nere og derfra auto-
matisk transporte-

res ind i kedlen.
Træpiller kan

blandt andet opbe-
vares i opretstående

siloer, hvorfra de auto-
matisk transporteres ind i

kedlen via en doseringssnegl.

Værd at vide om drift, 
vedligehold... 
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Forsyningssikkerhed

Det er naturligvis et ufravigeligt krav for enhver virksom-
hed at sikre stabil og pålidelig varmeforsyning - og sta-
bile priser på energikilden. Brændslet  fremstilles i rige-
lige mængder i Danmark og i udlandet. Og flere af udby-
derne stiller leveringsgaranti. 

Når det gælder træflis, findes der store uudnyttede
ressourcer i Danmark. Hertil kommer, at der importeres
betydelige mængder træflis fra udlandet, hvilket er med
til at sikre konkurrencedygtige priser. 

Træpiller stammer hovedsageligt fra resttræ fra den
træforarbejdende industri i Danmark. Ressourcerne i
landene omkring Danmark er meget store, og der er
derfor grund til at forvente øget konkurrence på marke-
det for træpiller i de kommende år. 

Samtidig har en væsentlig del af de store traditionelle
leverandører på energiforsyningsmarkedet - herunder
de store olieselskaber - nu set et markedsmæssigt
potentiale i biobrændsler. De er således godt i gang
med at udvikle servicepakker og fordelagtige leverings-
aftaler til dansk erhvervsliv. Samtidig opruster landene
omkring Danmark til konkurrence. Eksempelvis er der
etableret flere træpillefabrikker i Baltikum med henblik
på at forsyne blandt andet det danske marked.

Korrekt dimensionering af  

biobrændselsanlægget 

Ved etablering af et biobrændselsanlæg er det afgøren-
de for rentabiliteten, at det er korrekt dimensioneret.
Den bedste løsning opnås ved at supplere et biobrænd-
selsanlæg med et andet energiforsyningsanlæg. Fx kan
man beholde det gamle oliefyr, eller man kan supplere
med et nyt.

Biobrændselsanlæg bør ikke dimensioneres ud fra
“de koldeste dage” eller den højest tænkelige be-
lastning. For man har som regel kun brug for, at anlæg-
get kan klare spidsbelastninger i et begrænset antal ti-
mer om året. Langt de fleste biobrændselsanlæg bliver
derfor dimensioneret til at fungere sammen med en
supplerende energikilde. 

Virksomheden anbefales at involvere professionelle
rådgivere og specialister, som kan sikre, at dimensione-
ringen af virksomhedens samlede varmeforsyning bli-
ver optimal - både i henseende til kapacitet og rentabili-
tet.

Håndtering af aske

I modsætning til fx et oliefyr producerer biobrændsels-
anlæg aske som et restprodukt. Som hovedregel drejer
det sig maksimalt om én pct. af det oprindelige brænd-
sel, men det afhænger dog af biobrændslets kvalitet.

I de fleste moderne anlæg over 250 kW bliver asken
fjernet automatisk som en integreret del af den daglige
drift. 250 kW dækker cirka varmebehovet for en produk-
tionshal på 2.000 m2. 

Miljøstyrelsen færdiggør meget snart en ny askebe-
kendtgørelse, som vil blive administreret af kommuner-
ne. Du skal derfor henvende dig til kommunens tekni-
ske forvaltning for at få oplyst, hvordan asken skal bort-
skaffes.

... forsyningssikkerhed og
dimensionering
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Hvis biobrændsler virker som et interessant alternativ
for din virksomhed, er der flere muligheder for at få
assistance til at vurdere, om en sådan løsning er rigtig
for jer.

Kontakt kommunen 

Først og fremmest bør virksomheden kontakte kom-
munens tekniske forvaltning, som kan informere om
gældende love og de lokale regler, som eventuelt kan
støtte eller begrænse virksomhedens muligheder for at
omstille energiforbruget til biobrændsler. Fx er det helt
afgørende at undersøge, om virksomheden er placeret
i et område med kollektiv energiforsyning. Det vil be-
grænse mulighederne for en tilladelse til at omstille din
virksomhed til biobrændsler. 

Få gratis forhåndsvurdering 

på telefon 39 55 59 99 eller 89 43 89 43

Videncenter for Halm- og Flisfyring, der er finansieret af
Energistyrelsen, har etableret en rådgivningsservice for
de virksomheder, som overvejer at omstille til bio-

brændsler. Her kan man få en
gratis forhåndsvurdering af,
om det kan betale sig for
virksomheden at omstille det
nuværende energiforbrug til
biobrændsler. 

Eksperterne i Videncenter for
Halm- og Flisfyring kan give en
foreløbig vurdering af investe-
ringsbehovet og tilbagebeta-
lingstiden for et nyt biobrænd-
selsanlæg. Videncentret har i
den forbindelse brug for nogle
basisoplysninger om virksom-
hedens fysiske rammer, det
nuværende energiforbrug,
anlæggets størrelse og
alder - og fordelingen af
energiforbruget på hen-
holdsvis rumvarme og
produktion. Videncen-

tret vil også kunne give gode råd om, hvor-
dan I kommer videre. 

Du kan bruge skemaet på side 17 til at
samle de nødvendige oplysninger, som du
skal bruge ved henvendelsen til Videncen-
ter for Halm- og Flisfyring. 

Få en præcis beregning

Hvis du har fået en positiv forhåndsvurde-
ring fra Videncentret har du et godt
udgangspunkt for at kontakte en uvildig
rådgiver - fx en rådgivende ingeniør - som
ud fra en detaljeret gennemgang af virk-
somheden kan foretage en mere præcis
beregning af fordelene for din virksomhed
ved at omstille til biobrændsler. Med

Få afklaret om
biobrændsler er 

et interessant alternativ 
for din virksomhed

Nuværende Så mange pct. kan 

varmeforsyning virksomheden spare på 

udgifterne til brændsel

Stort oliefyr (over 500 kW) 40-60%

Lille oliefyr (under 500 kW) 35-50%

Elvarme 75-85%

Så meget kan virksomheden spare
Hvis virksomheden bruger oliefyr eller elvarme, vil følgende oversigt 

give dig et hurtigt skøn over besparelsesmulighederne ved at 
omstille til biobrændsler.
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udgangspunkt i virksomhedens energibehov til hen-
holdsvis rumopvarmning og produktion kan rådgiveren
beregne de nøjagtige omkostninger til projektering og
installation af en nøglefærdig energiløsning baseret på

biobrændsler, de aktuelle tilskuds-
muligheder fra Energistyrel-

sen, tilbagebetalingstiden
for det nye biobrænd-

selsanlæg - samt de
årlige omkostninger
til energiforbrug,
service og vedlige-
hold.

Dette arbejde
kan fx udføres af

nogle af virksomhedens
faste rådgivere, som kan

være energiledelseskonsulen-
ter, energisynskonsulen-
ter, rådgivende ingeniører
eller andre bygnings-

rådgivere eller virk-
somhedens bran-

cheorganisation. 

Få op til 30 pct. i tilskud 
fra Energistyrelsen

Hvis du vil gennemføre en hel eller delvis
omstilling af virksomhedens nuværende
varmeforsyning til biobrændsler,  kan du
søge om tilskud fra Energistyrelsens CO2-
pulje. Du kan få dækket op til 30 pct. af de
samlede omkostninger. 

Ansøgningsskema fås på www. energi-
styrelsen.dk eller ved henvendelse til
Energistyrelsens EnergiOplysning på tele-
fon 70 21 80 10.

Oplysninger om virksomhedens 

nuværende varmeforsyning

Hvilken type brændsel anvender virksomheden
til rumopvarmning i dag?
(Olie, el, kul, gas eller andet)

Hvor stort er virksomhedens areal til kontor,
administration og 
opvarmet lager? m2

Hvor stort er virksomhedens 
areal til produktion? m2

Hvor stort er det 
nuværende anlæg?

Hvor stort er virksomhedens 
varmeforbrug?
(liter olie/år, kWh/år eller lign.)

Hvad er den årlige 
udgift til varme? kr.

Benytter virksomheden energi
til procesformål?
(ja/nej)

Nøgletal til brug 
for gratis 
forhåndsvurdering
Videncenter for Halm- og Flisfyring kan give dig en
gratis forhåndsvurdering af, om det kan betale sig
for din virksomhed at omstille til biobrændsler.

Det kræver dog en række oplysninger om virk-
somhedens nuværende varmeforsyning. Du bør
derfor udfylde nedenstående skema, inden du kon-
takter Videncentret på telefon 39 55 59 99 eller 
89 43 89 43.
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Der findes en række bestemmel-

ser i lovgivningen og i din kom-

mune, som din virksomhed

naturligvis skal følge, hvis I væl-

ger at omstille til biobrændsler. 

Derfor bør din virksomhed altid

kontakte kommunens tekniske

forvaltning, hvor I kan få at vide,

hvilke regler der gælder for virk-

somhederne i lokalområdet.

Lov om varmeforsyning

Ifølge lov om varmeforsyning skal

etableringen af nye energiforsy-

ningsanlæg til rumopvarmning med

en ydelse på 250 kW og derover -

samt større ændringer ved

eksisterende anlæg - godkendes af

kommunalbestyrelsen. For at opnå

godkendelse skal virksomheden

udarbejde et projektforslag til

kommunen i henhold til Energi-

styrelsens vejledning: Omstilling af

blokvarmecentraler til fjernvarme,

naturgas eller biobrændsler

(notat,1990).

Vejledningen kan rekvireres hos

Energistyrelsens EnergiOplysning

på telefon 70 21 80 10.

Byggeloven

Nybygning - herunder fx opførelse

af en skorsten til biobrændselsan-

lægget - kræver en byggetilladelse

fra kommunen. I forbindelse med

byggesagsbehandlingen påser

kommunen, at forholdet til anden

lovgivning er i orden.

Miljøloven

Miljøloven indeholder bestemmel-

ser for fastsættelse af grænse-

værdier for virksomheders emissio-

ner. Forslag til grænseværdierne

fremgår af Miljøstyrelsens luft-

vejledning, men kan variere fra

kommune til kommune. Du bør der-

for kontakte kommunens tekniske

forvaltning, for at få oplyst, hvilke

regler der gælder for din virksom-

hed.

Det siger loven
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Informationskampagnen: “Det brandgode alternativ - information om biobrændsler ” er finansieret af Energistyrelsen i samarbejde med ni førende
leverandører af biobrændsler og biobrændselsanlæg (se oversigten ovenfor).

dk-TEKNIK ENERGI & MILJØ og OutCom A/S har i samarbejde tilrettelagt og gennemført informationskampagnen for Energistyrelsen i 1999.

Disse virksomheder deltager i Energistyrelsens
informationskampagne om biobrændsler

Danstoker a-s
Industrivej Nord 13
P.O. Box 160, 7400 Herning
Tlf. 97 12 64 44 / Fax 97 21 04 72

Som en af Europas førende kedelproducenter har Danstoker opbyg-
get en enestående ekspertise i at designe biobrændselskedler til
professionelle anlægsbyggere, der anvender kedlerne i både indu-
strielle anlæg og i fjernvarmesystemer.

Dan Trim A/S
Islandsvej 2
7480 Vildbjerg
Tlf. 97 13 34 00 / Fax 97 13 34 66
www.dantrim.com 
e-mail: dantrim@dantrim.dk
Kontaktpersoner: K.E. Nielsen og Rani Hansen

Dan Trim producerer højteknologiske automatiske fyringsanlæg for
næsten alle typer biobrændsler i kap.området: 10-4.000 kW

Hollensen Ingeniør- og Kedelfirma ApS
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf. 97 14 20 22 / Fax 97 14 26 86
www.hollensen.dk / e-mail: hollensenkedler@post.tele.dk
Kontaktperson: Bjarne V. Averhoff
Hollensen Ingeniør- og Kedelfirma har over 15 års erfaring med bio-
brændselsanlæg med en varmeeffekt på 400 kW og derover

LIN-KA Energy A/S
Nylandsvej 38
6940 Lem St.
Tlf. 97 34 16 55 / Fax 97 34 20 17

Kontaktperson: Erling Jensen

LIN-KA Energy har gennem 20 år leveret flere end 1.000 biobrænd-
selsanlæg til det danske og nordeuropæiske marked

ENERGY

primdal & haugesen i/s
Væselvej 28-30
7800 Skive
Tlf. 70 23 88 11 / Fax 70 23 88 12

www.ph-stoker.dk / e-mail: ph@ph-stoker.dk
Kontaktperson: Rene Haugesen
primdal & haugesen udvikler og producerer automatiske biobrænd-
selsanlæg til flis og træpiller med en varmeeffekt op til 200 kW

Statoil A/S
Sankt Annæ Plads 13
1298 København K
Tlf. 33 42 42 00 / Fax 33 32 32 12
www.statoil.dk
Kontaktperson: Bjørn Jensen
Statoil opererer p.t. ikke på det danske marked med biobrændsler,
men kan i dag tilbyde kunderne al nødvendig rådgivning

Leverandører af biobrændselsanlæg Leverandører af træpiller

A/S Dansk Shell
Kampmannsgade 2
1780 København V
Tlf. 33 37 20 00 / Fax 33 15 39 12

www.shell.dk / e-mail dansk.shell@ope.shell.com
Kontaktperson: Peter Hansen
Siden 1998 har Dansk Shell udvidet energitilbudene med bl.a. bio-
brændsler for på sigt at kunne tilbyde kunderne alle energiformer

Aktieselskabet KORN- OG
FODERSTOF KOMPAGNIET
Grøndalsvej 1
8260 Viby
Tlf. 89 47 70 00 / Fax 86 14 10 85
www.kfk.dk / e-mail: info@kfk.dk

Kontaktperson: Kim Christiansen
KFK omsætter p.t. over 100.000 tons træpiller til varmeværker, 
industri og private, hvoraf størstedelen er egen produktion

PINDSTRUP BIOENERGI A/S
Århusvej 34
8963 Auning
Tlf. 86 48 35 55 / Fax 86 48 44 59
www.pindbio.dk
e-mail: pindbio@vip.cybercity.dk

PINDSTRUP har fremstillet træpiller siden 1990 og omsætter i dag
over 4.000 tons om året til kunder i Midtjylland
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• Energistyrelsen

Hvis du fx har spørgsmål om CO2-puljen
eller om muligheden for at opnå tilskud,
kan du kontakte Energistyrelsens Energi-
Oplysning på telefon 70 21 80 10. Des-
uden kan du finde stort set al relevant
information om særlige energiområder
på Energistyrelsens hjemmeside:
www.energistyrelsen.dk. 

• Hotline til Videncenter for Halm- og

Flisfyring

Tilbyder gratis rådgivning og forhåndsvur-
dering af virksomhedens muligheder for
at omstille til biobrændsler. Videncentret
oplyser desuden gerne navne og adres-
ser på alle danske udbydere af træflis,
træpiller og biobrændselsanlæg. Viden-
centrets Hotline kan kontaktes på telefon 
39 55 59 99 eller 89 43 89 43. Du kan
desuden finde oplysninger på Videncen-
ter for Halm- og Flisfyrings hjemmeside:
www.videncenter.dk

• Kommunens Tekniske Forvaltning

Informerer om den gældende lovgivning
og om de lokale regler, som skal overhol-

des ved etablering af biobrændselsanlæg
i virksomhedens lokalområde. Det er
også kommunen, som har ansvaret for
store dele af den samlede sagsbehand-
ling.

• Rådgivende ingeniører 

Tilbyder uvildig energi- og bygnings-
rådgivning samt projektering af nye bio-
brændselsanlæg. Foreningen af Råd-
givende Ingeniører, telefon 35 25 37 37,
oplyser gerne navnet på en lokal råd-
giver. Du kan også finde en rådgiver i din
lokale telefonbog eller på FRIs hjemme-
side: www.frinet.dk

• Leverandørerne af 

biobrændselsanlæg

Nogle producenter og leverandører af
biobrændselsanlæg tilbyder rådgivning
og hjælp med at indhente de nødvendige
myndighedsgodkendelser i forbindelse
med omlægning til biobrændsler. En liste
over leverandørerne kan findes på Viden-
center for Halm- og Flisfyrings hjemme-
side: www.videncenter.dk

Her kan du få hjælp til at
komme videre...
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