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5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk
Thisted idriftsat første gang. Siden
har anlægget været i drift i mere end
8.000 timer pr. år, og har forvandlet
affaldet fra de tre nordvestjyske kommuner til el og varme.

Med denne spade blev det første
spadestik til byggeriet i 1977 taget.

1977
Det første spadestik tages til I/S Thyra,
Thyregionens Affaldsbehandlingssystem. Selskabet er stiftet af
Hanstholm og Thisted kommuner.
1978
Forbrændingsanlægget på I/S Thyra
tages i brug.
1981
Fjerritslev Kommune indtræder som
interessent i I/S Thyra.
1982
I/S Thyra indgår en kontraktlig aftale
om forbrænding af affald fra Morsø
Kommune.

1984
Sydthy Kommune indgår tilsvarende
kontrakt med I/S Thyra.
1989
I/S Kraftvarmeværk Thisted stiftes af I/S
Thyra, Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.
og I/S Nordjyllandsværket (dengang I/S
Nordkraft). Formålet er at forbedre
miljøet, samt at tilgodese en overordnet
politisk beslutning om at fremme elproduktion ved forbrænding af affald.
1990
Opførelsen af det nye kraftvarmeværk til
godt 100 mio. kr. indledes.
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1991
Kraftvarmeværket, hvis højteknologiske styring fortsat er moderne, sættes i
drift med produktion af både elektricitet
og varme.
2003
Blev elektronﬁltret udskiftet med et nyt
poseﬁlter med dioxinrensning.
2004
- Det våde røggasrensningsanlæg
blev udvidet med en SO2 skrubber til
svovlrensning.
- Morsø og Sydthy Kommune indtræder som interessenter i I/S Thyra.
- I/S Nordjyllandsværket udtræder af
I/S Kraftvarmeværk Thisted.

Udviklingen i den samlede affaldsmængde fordelt
på kommunerne i forhold til indbyggerantallet.

Thisted Kommune:

Morsø Kommune:

621 kg affald pr. indbygger i 2008

Del af Jammerbugt Kommune:

611 kg affald pr. indbygger i 2008

464 kg affald pr. indbygger i 2008
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Del af
Jammerbugt
Kommune
Thisted
Kommune

Morsø
Kommune

Højteknologien fra 1991 lever fortsat
op til nutidens krav.

Krangrabben ﬂytter mere end
50.000 tons affald om året...
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– og styres naturligvis med
”kyndig hånd”.

Fra affald til
AKTIVT KUL:
35 tons/år

KALK:
250 tons/år

POSEFILTER

AFFALD:
52.000 tons/år

FLYVEASKE:
1.000 tons/år

LUFT

EL-PRODUKTION:
26.000 MWh/år

RÅSLAGGE:
10.000 tons/år
– heraf udvindes
900 tons jern og
100 tons metaller

DAMPTURBINE
GENERATOR
KONDENSATORFJERNVARME
90.000 MWh/år
KØLING
i sommerhalvår
5.000 MWh/år

Fra affald til el
og varme
Mere end 50.000 tons affald fra de tre
kommuner i det nordvestlige Jylland
transporteres årligt på lastbiler til kraft-

varmeværket. Affaldet tømmes af containerne i en silo i aﬂæssehallen. Hallen
og siloen er konstrueret, så omgivelserne ikke generes af lugt.

Varme røggasser ledes til kedlen, hvor
det cirkulerende vand ved 45 atmosfærers tryk omdannes til damp på 420° C,
før det ledes til turbinen.

En kran, der styres fra kontrolrummet,
fylder i forbrændingsovnen.
I ovnen forbrændes affaldet ved temperaturer på over 1.000° C.

En del af dampens energi omsættes til
mekanisk kraft, der i generatoren omdannes til elektricitet, som leveres til elforbrugerne.

4

350 mio. m3
røggas/år

el og varme
HCL
SKRUBBER

SO2
SKRUBBER

KONDENSERINGSSKRUBBER

GENOPVARMER

VANDBEHANDLING
SKRUBBERVARME
til fjernvarme
15.000 MWh/år

FILTERKAMMERPRESSER
RISLEBAKKE

GIPS/SLAM:
200 tons/år
KLOAK:
20.000 m3/år

Dernæst ledes dampen til kondensatoren, hvor den opvarmer fjernvarmevandet, der cirkulerer i Thisted Varme–
forsynings ledningsnet.
I sommermånederne, når varmeproduktionen overstiger behovet, må en del af
den producerede varme bortskaffes via
et køletårn.

Røgen fra anlægget ledes igennem et
poseﬁlter, der udskiller ﬂyveasken.
Et vådt røggasrensningssystem udvasker syreforbindelser, tungmetaller, klorforbindelser, dioxiner og svovldioxid,
inden røgen ledes ud gennem kraftvarmeværkets 76 meter høje skorsten.
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Det forurenede og forsurede vand, med
en pH værdi på under 1, neutraliseres i
værkets eget vandrensningsanlæg,
inden det udledes i kommunens kloaksystem.
- nu næsten så rent som drikkevand!

Mere end
50.000 tons
affald
Varmeproduktion i MWh til Thisted by:
150000

Statsafgiften på affald, der forbrændes,
har udviklet sig således:
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Ca. 20%
af den brændte
affaldsmængde
bliver til slagger,
som bruges til vejformål.

Produktionsfakta:
Årligt forbrændes mere end 50.000 tons
affald på kraftvarmeværket.
Heraf produceres ca. 115.000 MWh
varme, der afsættes til Thisted Varmeforsyning. Det svarer til ca. 2/3 af
forbruget i Thisted.
Produktionen af elektricitet er på ca.
26.000 MWh. Heraf afsættes mere end
80% til elforbrugerne - det er elektricitet svarende til 4.500 familiers årlige for-
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Thisted Varmeforsynings totale
fjernvarmeproduktion
I/S Kraftvarmeværk Thisteds
andel af fjernvarmeproduktionen

brug. Desuden genanvendes omkring
9.000 tons slagger til bundsikring i veje,
stier og pladser m.v. samt 900 tons
jernskrot og 100 tons metaller.
Fra røggasrensningssystemet opsamles
1.000 tons ﬂyveaske og 200 tons gips
og slam årligt, som deponeres i et
specielt depot.
Økonomi og afgifter:
Kraftvarmeværkets økonomi er stærkt
afhængig af politisk regulering.
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Afgiften er i kr. pr. ton, excl. moms

Kraftvarmeværkets indtægter udgør
årligt 60 mio. kr. - hvoraf ca. 30 mio kr.
er afgifter til staten.
Prisen på el er markedsbestemt
Den del af værkets omkostninger, der
ikke dækkes af el-salget, er bestemmende for prisen på varme og affald,
som fastsættes efter en forhandlet
fordelingsnøgle.

Miljøet
skånes
Kraftvarmeværkets råstof er affald. Over
halvdelen er dagrenovation, en tredjedel
fra erhvervslivet og resten er affald fra
containerpladser, og storskrald m.m.
Kraftvarmeværket anvender elektricitet
i en mængde svarende til knap 20% af,
hvad værket producerer. I runde tal er
det årlige forbrug af vand til bl.a. bortkøling af varme om sommeren på ca.
50.000 m3.
Ingen kender det forbrændte affalds
mulige indhold af miljøskadelige stoffer
- men vi ved præcist, hvad værket udleder.
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Der udledes årligt over 350 mio. m røg
gennem skorstenen.

Røggassen fra forbrændingen ledes
først gennem et poseﬁlter, hvor hovedparten af støvpartiklerne fjernes.
Dernæst ledes røggassen igennem et
røgvaskeranlæg, hvor de sure gasser
samt restindholdet af tungmetaller udvaskes.
Til denne proces anvendes 250 tons
kalk og 35 tons aktiv kul. Udslippet af
samtlige stoffer, der kan være problematiske, ligger væsentligt under de
accepterede grænseværdier og
opfylder miljøgodkendelsens krav.
Det samme gælder for spildevandet,
som kun udgør 1/3 af det vand, værket
anvender - resten fordamper.
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Hovedparten af resterne af tungmetaller
fra forbrændingen af affaldet opsamles
i ﬂyveaske, gips og slam, der eksporteres til Norge.
Her oparbejdes restprodukterne, på et
godkendt anlæg, inden den endelige
deponering.
Flyveaske, gips og slam udgør under
3% af den mængde affald, der forbrændes.
De slagger, der afsættes overholder
kravene, som miljømyndighederne
stiller.
Stikprøvemålinger viser, at værket overholder de fastlagte grænseværdier for
støj.

Varmeproduktion på værket
Fjernvarmeforbrug i Thisted by

ca. 115.000 MWh/år
ca. 165.000 MWh/år

Elproduktion på værket (Brutto)

ca. 26.000 MWh/år

Elvirkningsgrad
Totalvirkningsgrad
Driftstid

17 %
93 %
8.400 timer/år

Ovn/kedel
Vølund Ecology Systems A/S
Forbrændingskapacitet
6,36 tons/time
Damptryk
45 bar
Damptemperatur
400-430° C.
Dampmængde
17,6 tons/time
Turbine/generator
Effekt
Nødstrømsanlæg
Røggasrensning
Brovægt
EDB/kontrolanlæg
Medarbejdere

Peter Brotherhood/ABB
2,9 MW el – 10,6 MW varme
2 x 0,3 MW el
Götaverken Miljö AB
60.000 kg
ABB
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