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1 Resume og konklusion 

Give Fjernvarme ønsker at tilbyde fjernvarme til det tidligere sygehus i Give.  Området består 
i dag af bygningerne fra det tidligere sygehus og er i dag udlagt til naturgas. Ifølge de senest 
udmeldte planer skal bygningerne omdannes til ca. 110 seniorboliger af 100 m2. hvilket Give 
Fjernvarme ønsker at forsyne med fjernvarme. 

Give Fjernvarmes varmeproduktion er klimavenlig, hvor en stor del af varmen dækkes af var-
mepumpe (overskudsvarme), biomassekedel og elkedel. Derudover råder varmeværket over 
to gaskedler. Der er stadig produktionskapacitet på de klimavenlige varmeanlæg i Give Fjern-
varmes bestykning, og en stor del af den klimavenlige varme kan dermed også tilbydes de nye 
forbrugere.  

Give Fjernvarme har derfor udarbejdet dette projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet 
til området for det tidligere sygehus i Give. 

I Projektbekendtgørelsen, der trådte i kraft 1. januar 2021, er indført muligheden for at se 
bort fra naturgasreferencen ved udarbejdelse af de samfundsøkonomiske beregninger. Dette 
er indført i Projektbekendtgørelsen, så naturgasreferencen ikke er en unødvendig bremse for 
konvertering af naturgasområder til fjernvarme, jf. dokumentet Energistyrelsens Vejledende 
udtagelse om fossile scenarier i forbindelse med behandling af projektforslag for kollektive 
varmeforsyningsanlæg, se bilag 12.    

Efter aftale med Vejle Kommune er naturgasreferencen derfor ikke belyst. I henhold til Pro-
jektbekendtgørelsen er der medtaget et varmepumpealternativ med individuelle varmepum-
per. 

Projektet udviser en positiv samfundsøkonomi på 4.053.870 kr. i forhold til varmepumpealter-
nativet (Individuel varmepumper). Fjernvarmeprojektet er ligeledes særdeles robust over for 
ændringer i beregningsforudsætningerne. 

Projektet udviser en tilfredsstillende selskabsøkonomi, hvilket vil være med til at sikre en at-
traktiv fjernvarmepris i hele Give Fjernvarmes forsyningsområde og vil komme alle forbrugere 
i forsyningsområdet til gode. 

Der er vurderet, at der ikke er behov for egentlige brugerøkonomiske beregninger, da projektet 
alene er baseret på et stort ønske fra bygherren om fjernvarmeforsyning. Det vurderes dog at 
være brugerøkonomisk fordelagtigt for langt størstedelen af de potentielle forbrugere, da Give 
Fjernvarme har en særdeles konkurrencedygtig varmepris i forhold til flere af de individuelle 
varmeanlæg, hvilket den store efterspørgsel også indikerer.  

Fjernvarmeforbrugere oplever desuden en stor komfort, driftssikkerhed og forsyningssikker-
hed. Forbrugerne behøver aldrig at bekymre sig om varmeinstallationen, om brændselskøb, 
om leverandøraftaler m.m. Denne tryghed og komfort, der er ved fjernvarme, får ofte poten-
tielle forbrugere til at vælge fjernvarme, uanset at en træpillekedel, en varmepumpe eller 
gaskedel kan levere varmen til nogenlunde samme pris. 

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 
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have betydning for brugerøkonomien, miljøpåvirkningen, komfortniveau etc. og derved bedste 
valg af varmeinstallation for den specifikke ejendom.    

Projektet har en stor klimamæssig effekt og bidrager til den grønne omstilling med en CO2 
reduktion på 70 tons årligt. Dermed kan dette projekt bidrage til at opfylde Danmarks klima-
forpligtelser og regerings målsætning om en 70% CO2 reduktion i 2030.    

Give Fjernvarme ønsker at udvide forsyningsområdet med afsæt i følgende: 

 God samfundsøkonomi, der ligeledes er særdeles robust over for ændringer i bereg-
ningsforudsætninger. 

 Tilfredsstillende selskabsøkonomi, der vil komme alle fjernvarmeforbrugere i Give 
Fjernvarmes forsyningsområde til gode.  

 Et ønske fra bygherren om fjernvarmeforsyning. 

 En grøn omstilling af det gasopvarmede tidligere sygehus i Give til klimavenlig varme-
forsyning og dermed bidrage til opfyldelse af både Vejle Kommunes og Danmarks kli-
mamål og -forpligtelser. 
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2 Redegørelse for projektet 

2.1 Indledning 

Give Fjernvarme forsyner i dag langt størstedelen af Give med fjernvarme. 

Varmeproduktionen hos Give Fjernvarme er baseret på en klimavenlig og konkurrencedygtig 
varmeproduktion. Dette gør fjernvarmen attraktiv for langt størstedelen af de potentielle for-
brugere, der i dag er opvarmet med individuelle naturgas- eller oliekedelanlæg. 

Give Fjernvarme oplever stor efterspørgsel på fjernvarme. Værket ønsker at imødekomme 
ønsket om fjernvarmeforsyning og stræber derfor efter at kunne tilbyde så mange som muligt 
fjernvarme.  

Give Fjernvarme ønsker nu at tilbyde fjernvarme til det tidligere sygehus i Give, som er mar-
keret på bilag 1. Ifølge de senest udmeldte planer skal bygningerne omdannes til ca. 110 
seniorboliger af 100 m2. Eftersom bygningerne ikke er omdannede endnu kendes de fremtidige 
adresser ikke. Bygningerne er beliggende på matrikel ”gad”, med adresserne Agerbølvej 2A-
2D og Tykhøjetvej 6. 

Området er udlagt til naturgas, og kræver derfor ændring af områdeafgrænsning mellem na-
turgas og fjernvarme ved etablering af fjernvarmeforsyning i området. Områdeafgrænsningen 
er illustreret på bilag 1 og Figur 1.  
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Figur 1:  Områdeafgrænsning 

Varmetætheden i området og lokationen tæt på Give Fjernvarmes eksisterende fjernvarme-
område gør området oplagt til fjernvarmeforsyning.  
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2.2 Formål 

Projektforslaget har til formål at belyse forholdene ved følgende: 

 Udvidelse af Give Fjernvarmes forsyningsområde til det tidligere sygehus i Give. 

 Ændring af områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme. 

 Etablering af ledningsanlæg i udvidelsesområdet. 

Dermed skal projektforslaget danne grundlag for myndighedernes behandling og godkendelse 
af projektet i henhold til gældende lovgivning. 

2.3 Indstilling 

Give Fjernvarme ansøger herved byrådet i Vejle Kommune om behandling og godkendelse af 
nærværende projektforslag efter:  

 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 2068 af 16. november 2021.  

 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 
818 af 4. maj 2021. 

2.4 Organisation 

I projektfasen bistås Give Fjernvarme af Dansk Fjernvarmes Projektselskab A.m.b.a. 

2.5 Projektets gennemførelse 

En tidsmæssig vurdering af projektet er angivet herunder.  

 Projektforslaget fremsendes til Vejle Kommune, medio november 2022. 

 Projektet myndighedsbehandles i november-december 2022. 

 Sideløbende partshøres berørte parter og VVM udarbejdes. 

 Derefter godkendes projektforslaget endeligt i løbet af januar 2023. 

 Derefter klagefrist på 4 uger. 

 Anlægsarbejde opstartes i takt med at boligerne er ombyggede/har behov for varme. 
Anlægsarbejdet kan opstartes efter endelig godkendelse af projektforslaget. 
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3 Forhold til lovgivning og planlægning 

3.1 Varmeplanlægning 

Nærværende projektforslag kan godkendes i henhold til § 6 i projektbekendtgørelse, såfremt 
projektet er det samfundsøkonomiske mest fordelagtige scenarie. 

Godkendelse af projektforslaget indebærer, at Give Fjernvarme har forsyningspligten i områ-
derne. Give Fjernvarme kan ikke stille krav om tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmen. 
Det er således frivilligt om, ejerne af ejendommene ønsker at blive tilsluttet fjernvarmen. 

Der henvises til Kommuneplan 2021-2033, hvor projektet bl.a. er med til at opfylde Kommu-
nens målsætning om en klimavenlig varmeforsyning. 

Lokalplan nr. 033701 er gældende for området. Projektet kræver ikke ændringer i plangrund-
laget. 

3.2 Fysisk planlægning 

Distributionsnettet etableres som udgangspunkt i offentligt vej- og fortovsarealer samt veje 
udlagt som privat fællesvej efter ”gæsteprincippet”.  

Ved etablering af distributionsnet i private arealer kontaktes hver enkelt lodsejer med henblik 
på at indgå frivilligt forlig om placering og erstatning. Der tinglyses en deklaration på lodsejer-
nes ejendom. Jorden må gerne dyrkes, men der tinglyses begrænsninger vedr. beplantning af 
træer og lignende, ligesom der ikke kan bebygges hen over fjernvarmeledningerne. 

Som udgangspunkt etableres hele distributionsnettet i offentlige vej- og fortovsarealer, og det 
forventes derfor ikke, at der skal tinglyses deklarationer på lodsejernes ejendomme.   

Fjernvarmeledningerne placeres, så respektafstand til eksisterende el-, vand- og spildevands-
ledninger overholdes, samt at arbejdsmiljøreglerne kan overholdes ved ledningsarbejder. 

Der findes ingen frednings- eller naturbeskyttelsesområder i nærheden af fjernvarmelednin-
gerne, der har betydning for projektforslaget, se Bilag 3. 

3.3 Anden lovgivning 

Etableringen af ledningsanlægget er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021. 

Som udgangspunkt vurderes etablering af fjernvarmeledninger ikke at påvirke miljøet, idet 
disse etableres i eksisterende lokalplanområder, hvor der i forvejen er etableret gas-, el-, 
vand- og kloakledninger. Ledningsarbejdet er af kortere varighed, og området retableres, som 
det foreligger ved arbejdets påbegyndelse. 
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3.4 Forbrugertilslutning 

Det nye ledningsanlæg etableres, så samtlige potentielle forbrugere i udvidelsesområdet kan 
forsynes med fjernvarme. Stikledninger etableres i takt med tilslutningsfrekvensen. 
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4 Andre forhold 

4.1 Berørte parter 

I forbindelse med projektet, vil der blive udvekslet de nødvendige informationer mellem Give 
Fjernvarme, Vejle Kommune m.fl. 

Før igangsættelse af anlægsfasen skal de trafikale forhold planlægges i samarbejde med de 
kommunale vejmyndigheder.   

Projektforslaget skal sendes i høring hos berørte parter. Berørte lodsejere, der skal pålægges 
servitutter, er høringsberettiget. Som udgangspunkt skal ingen lodsejere pålægges servitutter.  

Fuldstændig lodsejerliste med BBR-data for projektforslagets afgrænsning kan findes i bilag 4. 

4.2 Jordbundsundersøgelser 

De nødvendige jordbundsundersøgelser udføres i forbindelse med detailprojekteringen. 

4.3 Arealafståelse og servitutpålæg 

Der skal ikke ske arealafståelser i forbindelse med projektet. 

4.4 Styringsmidler 

Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 

4.5 Tilknyttede projekter 

Der er ikke tilknyttet øvrige projekter. 

4.6 Normer og standarder m.v. 

Ved projekteringen og udførelsen af ledningsanlægget skal alle relevante, gældende danske 
normer, standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), Dansk 
Standardiseringsråd (DS) m.fl. overholdes. 
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5 Beregningsforudsætninger 

5.1 Relevante scenarier 

Følgende to scenarier er belyst, se Afsnit 5.1.1 og 0 

5.1.1 Projekt 

Følgende danner baggrund for fjernvarmeprojektet: 

 Give Fjernvarmes forsyningsområde udvides til det tidligere sygehus, som er illustreret 
på bilag 1. 

Det antages, at der opføres ca. 110 boligenheder indenfor områdeafgrænsningen. Det 
forventes at fjernvarmen tilsluttes den eksisterende kedelcentral hvorfor det forventes 
at 100% af boligerne tilsluttes fjernvarme. 

 Der etableres et distributionsledningsanlæg år 1. Dette er illustreret i Bilag 2. 

 Stikledninger samt interne anlæg etableres i takt med, at forbrugerne tilsluttes fjern-
varmen.  

 Afpropning af gasstik skal medregnes i de økonomiske beregninger. Da omkostnin-
gerne indgår i både fjernvarmeprojektet og varmepumpealternativet, og der er taget 
udgangspunkt i en marginal betragtning, er disse omkostninger ikke medregnet i de 
samfundsøkonomiske beregninger, hverken fjernvarmeprojektet eller varmepumpeal-
ternativet. 

 Varmeproduktionsfordelingen er vist i Tabel 4. Beregningerne er udført i programmet 
EnergyPRO, og resultater herfra fremgår af Bilag 11. 

 De variable drifts- og vedligeholdsomkostninger til produktionsanlæggene er estimeret 
til følgende: 

o Varmepumpe: 15 kr./MWh 

o Fliskedel: 30 kr./MWh 

o Elkedel: 5 kr./MWh 

o Naturgaskedel: 7,5 kr./MWh 

 Drifts- og vedligeholdsomkostninger til det nye ledningsanlæg er indregnet i fjernvar-
meprojektet, som bl.a. består af ledningstab. Derudover består drifts- og vedligeholds-
omkostninger til ledningsnettet af reparation af ledningsbrud, service af ventilbrønde, 
termografering, måling af alarmtråde og pumpeenergi til cirkulationspumpe.  
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På ledningsarbejde er der normalt en garantiperiode på fem år. De præisolerede fjern-
varmerør, der etableres i dag, er med indstøbte alarmtråde, der ved gennemmåling 
afslører fugt i isoleringen. Både ved idriftsætning og umiddelbart inden udløb af ga-
rantiperioden udføres der en gennemmåling af ledningsanlæggets alarmtråde. Dette 
vil afsløre om, der er utætheder i enten medie- eller kapperør. Utætheder vil altid 
kunne henføres til fejl ved anlægsarbejdet og de udbedres under garantien. Fejl i an-
lægsarbejdet vil i stort set alle tilfælde blive afsløret i alarmgennemmålingen ved ga-
rantiens udløb, og der forekommer derfor som udgangspunkt ikke større utætheder 
eller andre skader, før rørene har en alder på ca. 80 år. 

Måling af alamtråde, servicering af ventilbrønde og termografering kan opgøres til 1,50 
kr./MWh for udvidelsesområdet. 

Give Fjernvarme har desuden en omkostning på 2,00 kr./MWh til pumpeenergi. 

Samlet giver dette 3,50 kr./MWh til drift- og vedligehold af ledningsanlægget. 

DFP har tidligere lavet en gennemgang af drift- og vedligeholdelsesomkostninger til 
fjernvarmeunits for et tilsvarende fjernvarmeværk. Omkostningerne til D&V blev be-
regnet til 40 kr./år, hvilket også er anvendt i projektforslaget. Denne omkostning er 
beregnet ud fra eksisterende anlæg med forskellige alder og ikke nyanlæg. Derfor er 
40 kr./år umiddelbart et højt estimat, men benyttet i dette projektforslag. Herunder 
kan ses en beskrivelse af undersøgelsen: 

Undersøgelsen er baseret på et fjernvarmeværk, der besøger deres kunder omkost-
ningsfrit for bl.a. indregulering af varmeanlæggene. Besøgene er efter behov ud fra 
kundernes registrerede forbrugerdata. Stort set samtlige kunder i værkets forsynings-
område er bekendt med det gratis eftersyn, og kontakter værket ved problemer. Der-
for har værket et godt overblik over drifts- og vedligeholdelsesomkostninger til fjern-
varmeinstallationer i værkets forsyningsområde. Værket forsyner lidt over 1.100 for-
brugere og har opgjort omkostningerne til 45.000 kr./år ekskl. moms. Dette svarer til 
ca. 40 kr. pr. forbruger, som er forbrugernes egne udgifter til reparationer og reser-
vedele. Værkets omkostninger til besøgene er indregnet i de samlede drifts- og vedli-
geholdsomkostninger. 

Fjernvarmeinstallationerne i Give Fjernvarmes forsyningsområde er en forholdsvis 
simpel varmeinstallation med et særdeles begrænset antal komponenter. Generelt har 
langt størstedelen af fjernvarmekunder ingen omkostninger til deres fjernvarmeinstal-
lation set over installationens forventet levetid på ca. 25 år. 

 Øvrige forudsætninger fremgår af de efterfølgende afsnit samt Bilag 6-10. 
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5.1.2 Varmepumpealternativ 

Følgende danner baggrund for varmepumpealternativet: 

 Der bliver ikke etableret fjernvarme i området. I stedet etablerer bygherren én fælles 
varmepumpe til bygningerne som varmeinstallation. Det antages, at der etableres en 
luft til vand varmepumpe. 

 Der er taget udgangspunkt i anlægspriser, årsvirkningsgrader og drifts- og vedlige-
holdsomkostninger (D&V) i henhold til Teknologikataloget og markedspriser. 

 (Bemærk, at priserne i Teknologikataloget er i 2020 prisniveau. Tallene er opdateret 
til nuværende markedspriser jf. metoden i notat fra EA Energianalyse fra 9/5/22). 
Notatet er vedlagt som Bilag 13.  

 

Tabel 1: Omkostninger og forudsætninger for individuelle varmepumper 

 I henhold til Vejledningen i samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet er der 
valgt den samme tilslutningsrate for varmepumpealternativet, som i fjernvarmepro-
jektet.  

 Øvrige forudsætninger fremgår af de efterfølgende afsnit samt Bilag 6-10. 

5.2 Tekniske og økonomiske specifikationer 

Udvidelsespotentiale 

Antallet af ejendomme i udvidelsesområdet samt det medregnede udvidelsespotentiale kan 
ses i Tabel 2. 

Større 
ejendomme

Anlægsstørrelse [kW] 367
Anlægspris [kr. eks. moms] 2.643.079
Drift og vedligehold [kr./år eks. moms] 30.002
Levetid [år] 20
Virkningsgrad 290%
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Tabel 2: Udvidelsespotentiale 

Varmebehov 

Boligernes varmebehov er estimeret til gennemsnitligt 6 MWh/år. Dette er beregnet ud fra et 
boligareal på 100 m2 som svarer til det forventede gennemsnitlige boligareal på de boligerne 
og et varmebehov på 30 kWh/m2 + 1000 kWh, hvilket svarer til kravet i BR18 tillagt 1,5. Det 
samlede varmbehov for de 110 boliger bliver dermed 660 MWh/år. 

Tilslutningsgrad og -rate 

Tilslutningsgraden antages som beskrevet i afsnit 5.1.1. 

Ledningsanlæg 

Det nye distributionsnet er dimensioneret ud fra en tilslutningseffekt, der er estimeret på bag-
grund af varmebehovet og nøgletal. Den estimerede belastning på hver enkel ledningsstræk-
ning er korrigeret for samtidighed. Samtidighedsfaktoren for de forskellige ledningsstræknin-
ger er bestemt ud fra erfaringstal.    

På Tabel 3 ses kanalmeter nyt hovedledningsanlæg for udvidelsesområderne. Det nye led-
ningsanlæg er opmålt med baggrund i ledningstraceet på Bilag 2. 

Anlægsomkostningerne til distributionsnettet er estimeret på baggrund af licitationspriser, som 
tilsvarende fjernvarmeværker har indgået i foråret/sommeren 2022 med fokus på gaskonver-
teringer de kommende år. Det forventes, at Give Fjernvarme vil opnå en prisaftale, der er 
sammenlignelig med de prisaftaler, der er indgået i foråret/sommeren 2022.  

Varmetabet er beregnet for et temperatursæt på 70/35 °C. 

 

Tabel 3: Kanalmeter distributionsnet, estimeret anlægspris ekskl. moms og varmetab. 

Antal
Ejendomme I udvidelsesområdet: 1
Gas og oliekunder I udvidelsesområdet 1

Udvidelsespotentiale, mindre ejendomme
0

Udvidelsespotentiale, mellemstore ejendomme
0

Udvidelsespotentiale, større ejendomme
1

Område
Kanalmeter 

hovedledning

Anlægs-
omkostning, 

hovedledninger

Varmetab, 
hovedledninger

[m] [kr.] [MWh/år]
Tidligere sygehus 22 66.000 2
Sum 22 66.000 2
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Alle omkostninger er ekskl. moms. 

Omkostningerne til stikledningen er ligeledes baseret tilbudspriser for rørleverancen og jord-
arbejdet samt erfaringspriser fra Give Fjernvarme på smedearbejdet. Stikledningen er estime-
res til 156.000 kr. ekskl. moms.  

Bestykning og produktionsfordeling 

Give Fjernvarmes bestykning fremgår af Tabel 4, hvor produktionsfordelingen ligeledes frem-
går. Produktionsfordelingen for fjernvarme er beregnet i programmet EnergyPRO, se Bilag 11. 

 

Tabel 4: Give Fjernvarmes bestykning og produktionsfordeling. 

 

Overslag for anlægsudgifter 

På Tabel 5 ses anlægsinvesteringerne for fjernvarmeprojektet og varmepumpealternativet. 
Der er omkostninger de første tre år for fjernvarmeprojektet og varmepumpealternativet. 

 

Tabel 5: Anlægsinvesteringer for fjernvarmeprojekt og varmepumpealternativ. Alle priser er ekskl. 
moms. 

 

  

Reference Projekt Marginalt
[MWh/år] [MWh/år] [MWh/år]

Fliskedel 33.995 34.311 316
Naturgaskedel 0 0 0
Varmepumpe 25.192 25.493 301
Elkedel 909 957 48
Sum 60.096 60.761 665

Produktionsfordeling

År 0 År 1 År 2 År 3

Hovedledningsanlæg inkl. rådgiverydelser, tilsyn etc. [kr.] 106.000 0 0 0
Stikledninger [kr.] 156.000 0 0 0
Produktionsanlæg [kr.] 0 0 0 0
Interne anlæg [kr.] 40.000 0 0 0

SUM [kr.] 302.000 0 0 0

År 0 År 1 År 2 År 3

Interne anlæg (varmepumper) [kr.] 2.643.079 0 0 0
Produktionsanlæg [kr.] 0 0 0 0
Hovedledningsanlæg [kr.] 0 0 0 0
SUM [kr.] 2.643.079 0 0 0

Anlægsinvesteringer, projekt

Anlægsinvesteringer, alternativ - individuelle 
varmepumper
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Fjernvarmeprojekt: 

Anlægsinvesteringen til hovedledninger og stikledninger inkluderer rør-, smede- og gravear-
bejde. Disse er baseret på licitationsresultater fra tilsvarende projekter i foråret/sommeren 
2022. 

Investeringer til interne anlæg er estimeret til 70.000 kr. ekskl. moms. Investeringen dækker 
fjernvarmeunit og fjernelse af eksisterende anlæg. Priserne er baseret på erfaringspriser. 

Der er afsat 30.000 kr. ekskl. moms til rådgiverydelser i forbindelse med udarbejdelse af pro-
jektforslag og projektering m.v. 

I forbindelse med kundekontaktet og tilsyn af anlægsarbejdet er der afsat i alt 10.000 kr. 

Både rådgiverydelser, kundekontakt og tilsyn af anlægsarbejdet er indregnet i omkostningerne 
til hovedledningerne i Tabel 5. 

Varmepumpealternativ: 

Etableringsomkostninger til varmepumpen er estimeret til 2.643.079 kr. ekskl. moms. Dette 
er inkl. fjernelse af eksisterende kedel og installation af varmepumpe. 

6 Økonomiske resultater 

6.1 Brugerøkonomi 

Jf. projektbekendtgørelsen §15 stk. 4, kan kommunen beslutte, på baggrund af et projektfor-
slags karakter og baggrund, at et eller flere forhold nævnt i §15 stk. 1 ikke skal foreligge, hvis 
oplysningerne skønnes at være af uvæsentlig karakter for projektforslaget. 

Projektet tager alene udgangspunkt i et ønske fra bygherren om fjernvarmeforsyning. Det må 
antages, at bygherren selv har undersøgt de brugerøkonomiske forhold, før denne rettede 
henvendelse til Give Fjernvarme.  

Det er derfor vurderet, at brugerøkonomien for de potentielle forbrugere er af uvæsentlig ka-
rakter, og der er derfor ikke udarbejdet egentlige brugerøkonomiske beregninger for disse 
forbrugere, men den store efterspørgsel på fjernvarme må alt andet lige betyde, at fjernvar-
men er særdeles brugerøkonomisk attraktiv. 

Generelt oplever fjernvarmeforbrugere en stor komfort, driftssikkerhed og forsyningssikker-
hed. 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.  

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 
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(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.    

6.2 Selskabsøkonomi 

Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved realisering af pro-
jektet. Den selskabsøkonomiske beregning er udført over en 20-årig betragtningsperiode og 
kan findes i Bilag 5.  

Det kan ses i Bilag 5, at ved en tilslutningsgrad, som angivet i Afsnit 5.2, vil nutidsværdien 
være 3.927.894 kr. 

6.3 Samfundsøkonomi 

De samfundsøkonomiske beregninger bygger på:  

 Energistyrelsens Vejledning for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet 

 Nyeste beregningsforudsætninger. 

De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode i over-
ensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af varmeforsyningsprojekter. 
Der er valgt en betragtningsperiode fra 2023 til 2042. 

De samfundsøkonomiske omkostninger ved fjernvarmeprojekt og varmepumpealternativ til-
bagediskonteres til en nutidsværdi ved en kalkulationsrente på 3,5%, jf. Energistyrelsens be-
regningsforudsætninger. Priserne er i 2022 prisniveau. 

Der regnes med gældende afgifter jf. lovteksterne.  

Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, der ændres 
som følge af projektet. Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet, indgår ikke i bereg-
ningerne. Eksempelvis administration, renter og afdrag på eksisterende lån m.m.  

Resultatet udgøres af forskellen mellem de tre sæt beregninger. Resultatet viser således i 
hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne, samt i energi- og miljøforhold ved gennem-
førelse af projektet. Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de tre 
scenarier. 

Energi og miljø 

Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget i overensstemmelse 
med Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsyningsprojekter. 
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Tabel 6 viser en oversigt over varmeproduktionen, elproduktionen, brændselsforbruget og 
emissionerne for de tre undersøgte scenarier. Tallene i tabellen er summeret over den 20-
årige beregningsperiode. 

 

 

Tabel 6: Oversigt over varmeproduktion, elproduktion, brændselsforbrug og emissioner for scenarierne 

 

I Bilag 9 er emissionerne vist over den 20-årige beregningsperiode. 

Det kan ses, at samtlige scenarier har begrænsende samfundsøkonomiske emissionsomkost-
ninger, hvor emissionsomkostninger udgør en særdeles begrænset del af de samlede sam-
fundsøkonomiske omkostninger. 

Emissionsomkostninger til varmepumpealternativet er særdeles begrænsede. Dette kan bl.a. 
tilskrives, at CO2 belastningen for varmepumper ikke indregnes under emissioner i henhold til 
Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, men derimod under 
brændselsomkostninger. Den reelle CO2 belastning for varmepumpealternativet er dermed 
væsentlig større end angivet på Bilag 9. 

Emissionsomkostninger til projektet er ligeledes begrænset, og ved realisering af fjernvarme-
projektet vil der være en CO2 besparelse på 70 ton pr. år i forhold til eksisterende forhold.  

Projektet vil dermed være med til at begrænse den klimamæssige belastning i samfundet. 

 

  

Energi Projekt Alternativ

Varmeproduktion [MWh] 13.302 13.200
Elproduktion [MWh] 0 0

Brændselsforbrug Projekt Alternativ

Naturgas [MWh] 0 0
Flis [MWh] 5.838 0
Elektricitet [MWh] 2.460 4.552

Emissioner Projekt Alternativ
CO2 [ton] 37 68
CH4 [kg] 344 209
N2O [kg] 87 5
SO2 [kg] 246 28
NOx [kg] 2.147 472
PM2,5 [kg] 211 2
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Beregningsresultater 

Som det fremgår af Bilag 6 til 10, udviser projektet en særdeles positiv samfundsøkonomi. 
Resultaterne fremgår ligeledes af Tabel 7. 

Den samlede sum i kolonnen ”I alt” fremkommer ved at summere kolonnerne ”Brændsel”, 
”D&V”, ”Investering” og ”Emissioner” og herefter fratrække 10 % af værdien i kolonnen ”Af-
gifter” i henhold til Energistyrelses Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområ-
det. 

Det kan ses, at varmepumpealternativet vil være samfundsøkonomiske dyrere med en mer-
omkostning på 4.053.870 kr. svarende til 150 % i forhold til fjernvarmeprojektet. 

 

Tabel 7: Nutidsværdi af de samfundsøkonomiske omkostninger angivet i kr. 

Samfundsøkonomisk følsomhedsanalyse 

I en vurdering af de samfundsøkonomiske omkostninger ved et projekt skal indgå en følsom-
hedsanalyse, der illustrerer projektets følsomhed over for ændringer i de givne forudsætnin-
ger.  

Følgende følsomhedsberegninger er udført: 

 Forøgelse af anlægsomkostning på hovedledningsanlægget 

 Forøgelse af anlægsomkostning på de individuelle varmepumper 

 Forøgelse af COP på de individuelle varmepumper 

 Forøgelse af elpris 

 Reducering af elpris 

 Forøgelse af flispris 

 Reducering af flispris 

 Ændret CO2 pris, lavt prisforløb 

 Ændret CO2 priser, højt prisforløb 

I Tabel 8 ses resultatet de samfundsøkonomiske omkostninger for de udførte følsomhedsbe-
regninger, hvis anlægsomkostningen til hovedledningsanlægget øges med 100%. Det kan ses, 
at projektet stadig vil være samfundsøkonomisk mest fordelagtigt, med en fordel på 5.831.831 
kr. i forhold til varmepumpealternativet. 

Brændsel Investering
Drift og 

vedligehold
Emissioner

Afgiftsprovenu 
(10 % 

modregnes)
I alt

Projekt 2.088.291 255.451 302.188 53.834 18.509 2.697.913
Alternativ 2.814.620 3.383.141 545.787 9.892 16.561 6.751.783
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Tabel 8: Nutidsværdi af de samfundsøkonomiske omkostninger angivet i kr.. 

Hovedledninger + 100%

Brændsel Investering
Drift og 

vedligehold
Emissioner

Afgiftsprovenu 
(10 % 

modregnes)
I alt

Projekt 2.088.291 300.337 302.188 53.834 18.509 2.742.799
Alternativ 2.814.620 3.383.141 545.787 9.892 16.561 6.751.783
COP + 20% (bolig og erhverv)

Brændsel Investering
Drift og 

vedligehold
Emissioner

Afgiftsprovenu 
(10 % 

modregnes)
I alt

Projekt 2.088.291 255.451 302.188 53.834 18.509 2.697.913
Alternativ 2.345.517 3.383.141 545.787 8.243 13.801 6.281.307
Investering, varmepumper + 20%

Brændsel Investering
Drift og 

vedligehold
Emissioner

Afgiftsprovenu 
(10 % 

modregnes)
I alt

Projekt 2.088.291 255.451 302.188 53.834 18.509 2.697.913
Alternativ 2.814.620 4.059.769 545.787 9.892 16.561 7.428.411
Elpriser +20%

Brændsel Investering
Drift og 

vedligehold
Emissioner

Afgiftsprovenu 
(10 % 

modregnes)
I alt

Projekt 2.239.277 255.451 302.188 53.834 18.509 2.848.898
Alternativ 3.216.731 3.383.141 545.787 9.892 16.561 7.153.894
Elpriser - 20%

Brændsel Investering
Drift og 

vedligehold
Emissioner

Afgiftsprovenu 
(10 % 

modregnes)
I alt

Projekt 1.937.305 255.451 302.188 53.834 18.509 2.546.927
Alternativ 2.412.509 3.383.141 545.787 9.892 16.561 6.349.672
Flispriser +20%

Brændsel Investering
Drift og 

vedligehold
Emissioner

Afgiftsprovenu 
(10 % 

modregnes)
I alt

Projekt 2.298.835 255.451 302.188 53.834 18.509 2.908.457
Alternativ 2.814.620 3.383.141 545.787 9.892 16.561 6.751.783
Flispriser - 20%

Brændsel Investering
Drift og 

vedligehold
Emissioner

Afgiftsprovenu 
(10 % 

modregnes)
I alt

Projekt 1.877.747 255.451 302.188 53.834 18.509 2.487.368
Alternativ 2.814.620 3.383.141 545.787 9.892 16.561 6.751.783
CO2-pris lavt prisforløb (inden og udenfor kvotesektoren)

Brændsel Investering
Drift og 

vedligehold
Emissioner

Afgiftsprovenu 
(10 % 

modregnes)
I alt

Projekt 2.088.291 255.451 302.188 47.909 18.509 2.691.988
Alternativ 2.814.620 3.383.141 545.787 8.752 16.561 6.750.643
CO2-pris - højt prisforløb (inden og udenfor kvotesektoren)

Brændsel Investering
Drift og 

vedligehold
Emissioner

Afgiftsprovenu 
(10 % 

modregnes)
I alt

Projekt 2.088.291 255.451 302.188 74.037 18.509 2.718.116
Alternativ 2.814.620 3.383.141 545.787 13.852 16.561 6.755.743


