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Notat 

Vedrørende: Tillægsnotat til projektforslag om ”Udvidelse af 
forsyningsområde til det tidligere sygehus i Give” 
  

Dato:   14/11/2022 

Udarbejdet til: Vejle Kommune og Give Fjernvarme 

Omdelt til:  Vejle Kommune 

Udarbejdet af: Christian Holmstedt Hansen 

Brugerøkonomiske beregninger 

I forbindelse med projektforslaget ”Udvidelse af forsyningsområde til det tidligere sygehus i 
Give” af 10/11/2022 har Vejle Kommune efterspurgt brugerøkonomiske beregninger. Disse er 
belyst i dette tillægsnotat. 

De brugerøkonomiske forhold er belyst for den relevante forbrugertype. En større ejendom 
med et areal på 11.000 m2 med et varmeforbrug på 660 MWh. 

Udgiften til den individuelle varmepumpe er usikker, men det vurderes at nedenstående 
beregning vil være retvisende for bygningen i udvidelsesområdet. Brugerøkonomien vises som 
en omkostning for de første 10 år. 

Omkostningerne for fjernvarmeprojektet er beregnet ud fra Give Fjernvarmes takstblad. 
Omkostningerne for varmepumpealternativet er beregnet ud fra forudsætningerne i Afsnit 
5.1.2. Som historisk elpris er der anvendt en elpris på ca. 1,3 kr./kWh inkl. moms og afgifter; 
som dagspris er der anvendt en elpris på ca. 3,1 kr./kWh inkl. moms og afgifter. 
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Etablerings- og investeringsomkostninger 

Omkostningerne til etablering og investering er vist i Tabel 1 for fjernvarmeprojektet og 
varmepumpealternativet. 

 

Tabel 1: Etablerings- og investeringsomkostninger 

Driftsomkostninger 

De årlige omkostningerne for forbrugeren er vist i Tabel 2 for fjernvarmeprojektet og 
varmepumpealternativet. 

 

Tabel 2: Årlige omkostninger 

Udgifter over 10 år 

Den samlede omkostning over 10 år er vist i Tabel 3 for fjernvarmeprojektet og 
varmepumpealternativet. 

 

Tabel 3: Udgifter over 10 år 

Etablering og investering [kr. ekskl. moms] Større 
ejendomme

Fjernvarme 240.210
Investerings/tilslutningsbidrag 14.210
Stikledningsbidrag 156.000
Fjernvarmeunit 70.000

Varmepumpe 2.643.079

Årlige omkostninger [kr. ekskl. moms] Større 
ejendomme

Fjernvarme
Fast afgift og målerleje 176.000
Variabelt bidrag 240.900
Drift og vedligehold 40

Varmepumpe
Drift og vedligehold 30.002
Elkøb, historiske priser 234.360
Elkøb, dagspris 565.498

Udgifter over 10 år [kr. inkl. moms] Større 
ejendomme

Fjernvarme 5.512.013
Varmepumpe, dagspris 10.747.597
Varmepumpe, historisk 6.608.373
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Brugerøkonomi, samlet 

Det kan ses, at fjernvarmeprojektet er det billigste brugerøkonomiske scenarie for 
forbrugeren.  

Generelt oplever fjernvarmeforbrugere en stor komfort, driftssikkerhed og 
forsyningssikkerhed. Forbrugerne behøver ikke at bekymre sig om varmeinstallationen, om 
brændselskøb, om leverandøraftaler m.m. Denne tryghed og komfort, der er ved fjernvarme, 
får ofte potentielle forbrugere til at vælge fjernvarme, uanset at en træpillekedel, en 
varmepumpe eller anden varmeinstallation kan levere varmen til nogenlunde samme pris. Den 
store usikkerhed om størrelsen på investeringen for alternativer til fjernvarme, samt 
usikkerheden omkring prisvariationer på brændsler og el gør desuden at mange vælger 
fjernvarmeløsningen selvom den skulle vise sig at være dyrere eller ligeværdig. 

Det skal fremhæves, at fjernvarmen blot er et prisbilligt og grønt supplement til eksisterende 
individuelle løsninger, og ingen kan påtvinges at blive tilsluttet fjernvarmen eller forblive på 
fjernvarmen. Derfor må det antages, at det kun er ejendomme, hvor ejeren kan se fordele 
(økonomiske, miljømæssige, komfortniveau etc.) i tilslutning til fjernvarmen, der tilsluttes 
fjernvarmen.  

Der kan være lokale forhold i bestemte ejendomme, hvor f.eks. et varmepumpeanlæg kan 
være konkurrencedygtig, og det anbefales altid, at ejeren af den enkelte ejendom undersøger 
de brugerøkonomiske forhold for deres specifikke ejendom, med de særlige forhold, der kan 
have betydning for brugerøkonomien, miljøpåvirkningen, komfortniveau etc. og derved bedste 
valg af varmeinstallation for den specifikke ejendom. 


