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Forsyningsstrategi

Der blev igangsat et strategiarbejde omkring 

fremtidig forsyning i 2013-14. 

597 forbruger. Tilslutning 96%.  

14.000 MWh til nettet. 

11.000 MWh til forbrugerne.

Ledningstab   22,5%.

Adm. samarbejde med GUES, Bjerringbro.
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Daværende produktioner

Naturgasmotor 3,5 MW varme og 2,7 MW el.

Naturgaskedel 4,1 MW varme.

Gårdbiogas varme 1.500 MWh/år.   (Siden 2008).

Fremløb ca. 68ºC i års gns.

Returløb ca. 33ºC i års gns.

Fremløbsoptimering.  (Mita-Teknik A/S). 

Returtemperatur tarif. (>35ºC // <30ºC)
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Mulige nye forsyningskilder.

Varmepumpe på renset spildevand.    Arla Foods

Overskudsvarme fra biogasmotor. 75ºC Arla Foods

Ledning Rødkærsbro-Bjerringbro.       Kommer ?

Gudenå Centralen. Varmepumper på Gudenåens vand. Kommer ?

Apple overskudsvarme. Viborg Kommune syd. >2030 ?

Solvarme. Konflikter med varmepumpe. Nej.

El-kedel.   Konflikter med varmepumpe. Nej. 
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Valg af fremtid.   Spildevand.

Der blev efter et års forhandling indgået en       10 

årig aftale med Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri i 

foråret 2016 om lån af renset spildevand ved 25ºC til 

0 kr. for varmepumpeformål.

Varmepumpekapacitet på ca. 10.000 MWh.

Dette mod at fjernvarmeværket selv afholdte alle de 

nødvendige investeringer herfor.
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Valg af fremtid.  Biogasvarme.

Der blev i efteråret 2016 indgået en 10 årig aftale om 

køb af biogasvarme fra en ny biogasmotor hos 

Rødkærsbro Mejeri, Arla Foods.

Denne forsynes med gårdbiogas fra to store 

nærliggende mælkelandbrug til en fair varmepris for 

Fjernvarmeværket, hvor Mejeriet dækker afgiften. 

Den er lav på biogas.

Biogasvarme kapacitet til os ca. 10.000 MWh/år.
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Varmepumpeinstallationen.

Der installeredes 4 stk. Sabro varmepumper fra 

Johnson Control International i Højbjerg med    en 

effekt på 1,6 MW og COP 4,6.               NH₄

Partnering. (4,3).

25ºC -> 8ºC og 25ºC -> 73ºC.

EL-køb på afbrydelige vilkår.
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Investeringerne

Projektet beløber sig til 17,8 mio. kr.

Tilskud fra ENS VP-pulje 2,4 mio. kr.

Region Midtjylland 0,9 mio. kr. (Demo-projekt)

Egne henlæggelser (over 3 år) 2,5 mio. kr.

Afskrivningsgrundlag 12,0 mio. kr.

Tilbagebetalingstid ca. 10 år.

Finansiering. Kommunegaranti   1,21% pa.
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SKAT

Vi bad i efteråret 2015 SKAT om bindende svar vedr. 

afgift på udnyttelse af renset spildevand ved 25ºC fra 

Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri.

PwC blev hyret til at bistå os i sagen.
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SKAT

SKAT meddelte os, at der ville være lang 

sagsbehandlingstid.

Dette fordi det ønskede bindende svar               af 

principielle grunde skulle forelægges Skatterådet.   
(Præcedens).



Rødkærsbro 
Fjernvarmeværk

SKAT

I SKATs første lange (35 sider) sagsfremstilling til 

Skatterådet, ville de have 33% i overskuds-

varmeafgift af den fulde investering.

Spildevandsvekslerudstyr 1,0 mio. kr.

Transmissionsledning (1.800 meter) 4,5 mio. kr.

Varmepumpeudstyr på værket 7,3 mio. kr.

I alt 12,8 mio. kr.
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SKAT

PwC afviste på vore vegne denne indstilling  med 

supplerende oplysninger og anmodede    om 

foretræde for Skatterådet.

Dette brød SKAT sig åbenbart ikke om og SKAT 

meddelte at de frafaldt, at der skulle betales afgift af 

varmepumpeinvesteringen på værket.
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SKAT

PwC fastholdt på vore vegne og nu i koordinering 

med Arla Foods og 

Dansk Fjernvarme, 

ønsket om foretræde for Skatterådet.

SKAT frafaldt herefter kravet om afgift på 

transmissionsledningen.
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SKAT

Foretræde for Skatterådet blev fastholdet.

Den 27. september 2016 meddelte SKAT så,         at 

deres indstilling til Skatterådet var,                 at der 

ikke skulle betales overskudsvarmeafgift af lån af det 

rensede spildevand hos Rødkærsbro Mejeri, Arla 

Foods. 
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Den skattemæssige baggrund

Vore argumenter for, at der ikke skulle betales 

overskudsvarmeafgift var, at:

1. Der er tale om lavværdig varme på ca. 25ºC.

2. Mejeriet, spildevandsanlægget og værket 

ligger på 3 forskellige matrikler.
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Den skattemæssige baggrund

3. Levering sker på spildevandsanlægget.

4. Fjernvarmeværket afholder alle nødvendige 

investeringer.

5. Mejeriet overgår til biogas primo 2017.

Håbet var, at andre kunne drage fordel af vor sag, 

derfor gik Dansk Fjernvarme med ind.   (Præcedens).
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Princip

Da Rødkærsbro Mejeris energi fra primo 2017 

stort set kun frembringes af biogas, 

med en lille afgift, kunne Fjernvarmeværkets 

bestyrelse have lænet sig tilbage og glemt alt 

om overskudsvarmeafgift.
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Princip

Men bestyrelsen fandt, at sagen var velegnet 

til at få afprøvet princippet omkring 

overskudsvarmeafgift.

Derfor blev Dansk Fjernvarme anmodet om, 

at gå med ind i sagen sammen os og Arla Foods,

hvilket de sagde ja til på et formandsmøde.
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Bindende svar fra SKAT

Vort spørgsmål til SKAT:

Kan det bekræftes, at Arla Foods amba ikke skal 

betale overskudsvarmeafgift for energi fra 

spildevand, idet Rødkærsbro Fjernvarmeværk 

A.m.b.a. ikke betaler et vederlag for udnyttelse af 

energien, som leveres til værkets vekslerstation?

SKATs svar: JA.

27. september er falgdag i Rødkærsbro.
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