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Fakta om Skjern Papirfabrik A/S

• Årlig produktion 62.000 ton, primært til emballageindustri, bogpapindustri og 
tissueindustri. Ordreproducerende

• Energi- og miljøcertificeret, kvotevirksomhed

• Årlig omsætning 206 mio.

• Årligt brændselsforbrug: 6,3 mio. nm³ n-gas eller 30.000 ton flis

• Årligt elforbrug 26 mio. kWh, heraf 4,5 mio kWh til varmepumpedrift

• DK´s måske største varmepumpeanlæg
årskapacitet over 45.000 MWh. 
I 2014 solgt 34.700 MWh fra 3 
varmepumper.

• Den sidste papirfabrik tilbage i 
Danmark, og den største



Udnyttelse af spildvarme - samarbejde mellem SP og SF historik

• SP indledte samarbejde med Skjern Fjernvarme (SF) i august 2010, hvor anlæg til 
udnyttelse af spildvarme fra naturgas fyret dampkedelanlæg blev idriftsat. 

• Aftalen blev kraftigt udvidet i 2012 med stort varmepumpeprojekt (3 varmepumper) 
på spildvarme fra papir tørreprocessen. Investering brutto 22 mio, netto kr 11 mio. 
Kapacitet nu over 50 % af fjernvarmebehov i Skjern by

• Afregningsformen blev aftalt som en 50/50 fordeling af besparelse og fortjeneste

• Senest yderligere udvidet med udnyttelse af spildvarme fra 17 MW flisfyret
dampkedelanlæg med varmepumpe 4. Samlet kapacitet nu over 70 %

• Afregning på varme fra flisfyret er faste priser bestemt af SF`s egne 
produktionspriser. Vinterpris lav, sommerpris ekstra lav. Sommerhalvår ren træflis

• SP har samme varmeproduktionskapacitet hele året, så der er begrænsning i 
mulig afsætning i sommerhalvåret



• Stor andel spildvarme ved papirproduktion, primært fra tørreprocessen

• Varmebærer er procesafkast fra tørrehætten,100.000 m³/t, 50-55 °C,100 % mættet

• Der bliver genvundet maksimalt i egen interne varmegenvinding

Udnyttelse af spildvarme fra tørreproces  – intern varmegenvinding



Principskitse, varmepumper på hætteafkast



Udskrift fra SRO-anlæg, varmepumper på hætteafkast
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SRO-billede med fliskedel
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Det daglige samarbejde med Skjern Fjernvarme, tekniske udfordringer

• En udfordring at skulle levere så stor en andel ind i nettet. 

• Varmeaftaget og fremløbstemperaturen bestemmes af SF, enten flow eller 
trykstyring: i fyringssæson med paralleldrift flowstyres, om sommeren med 
solodrift trykstyres. 3 akkutanke parallelkoblet uden vekslere.

• SP har samme varmeproduktionskapacitet hele året, så der er 
begrænsning i mulig afsætning i sommerhalvåret

• Der opstår koldpropper når varmepumper startes fra kold system. Skal 
begrænses bedst muligt. Elimineret på varmepumpe 4 vha omløb

• Økonomi er forhandlet individuelt i 3 forskellige aftaler, på bedste 
diplomatiske vis. Langtidsholdbare aftaler opnås kun ved gensidig tillid, 
gennemsigtighed og uden mistanke for forsøg på urent trav. Man skal 
kunne unde partneren en fortjeneste.

• Løbende gensidig dialog ved driftsforstyrrelser. Det være sig 
ledningsarbejde og produktionsstop



• Som kvotevirksomhed tildeles fabrikken gratiskvoter. 
Fjernvarmeaktiviteterne generer årligt ca 7.000 kvoter ekstra efter 
varmebenchmark (62,3 kvoter/TJ fjernvarme til kollektivt net)

• En yderligere miljøgevinst er 60 % reduktion i lugtemissioner ved 
udkondensering af ca. 100 m³ vand fra afkastet pr døgn.

• Der er blevet et tættere forhold til byens borgere. Nu er der spildvarme 
fra fabrikken i hr. og fru Jensens radiator.

Varmepumpeanlæg – CO2 kvoter, miljø- og “side”gevinster



Varmepumper på hætteafkast, 3 stk opstillet 



Varmepumpe 4, på restvarme I røggas fra flisdampkedel 



Varmepumpeanlæg – status 

Tak for opmærksomheden
?

Anbefaling:
Lær skatte- og 
afgiftssystemet 
at kende
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