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Ansøgning om dispensation til  
Lokalplan 606 - for et solenergianlæg 
ved Nyborgvej, Skårup 
 

                                d. 10. maj 2019  
  Version 1 
 

I den danske energipolitik, har der igennem længere tid været et 
stort fokus på at etablere eldrevne varmepumper på de decentrale 
kraftvarmeværker. Dette skyldes at varmepumperne opfylder flere af 
de overordnede målsætninger for energisystemet med høj energief-
fektivitet, udnyttelse af elektricitet til opvarmning og mindre behov 
for import af brændsler. 
 
For at fremme indfasningen af elektriske varmepumper er elvarmeaf-
giften blevet lempet, varmepumperne indgår i Energiselskabernes 
Energispareindsats og Energistyrelsen har haft tilskudsordninger for 
varmepumper. Konkret har Skårup Fjernvarme opnået et investe-
ringstilskud på ca. 3,5 mio. kr. ud af en forventet investeringssum på 
mellem 14-15 mio. kr. 
 
Samlet set er det planlagte varmepumpeanlæg attraktivt både sam-
fundsøkonomisk og selskabsøkonomisk. Med varmepumpeanlægget 
opnås en væsentlig lavere varmepris for forbrugerne i Skårup. 
 
For at etablere den planlagte luftvarmepumpe kræves der dispensa-
tion fra gældende ”Lokalplan 606 – for et solenergianlæg ved Nyborg-
vej, Skårup”.  
 
Den nuværende lokalplan er møntet på anvendelse af vedvarende 
energiformål, herunder nærmere specificeret til solenergianlæg og 
driftstekniske installationer. Generelt vurderes det, at det planlagte 
varmepumpeanlæg ikke vil være til gene for de omkringlæggende na-
boer.  
 
Med varmepumpeanlægget vil andelen af vedvarende energi i Skårup 
Fjernvarme øges og dermed reducere udledningen af CO2 og samtidig 
vil det bidrage til at opfylde værkets energispareindsats. Den ønskede 
dispensation ses derfor som forenelig med lokalplanens principper. 
 
Der er indsendt et projektforslag for projektet til Svendborg kom-
mune d. 30/4-2019. 
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Beskrivelse af anlægget 
Varmepumper optager energi fra en ekstern varmekilde ved lav temperatur og ”pum-
per” varmen op til en højere temperatur, så den kan anvendes til opvarmningsformål. 
Dette sker ved brug af elektricitet til at drive en kompressor. Elektriciteten bruges på 
tidspunkter hvor elprisen er lav, som typisk betyder at en høj andel af elproduktionen 
er baseret på sol og vind. Varmepumpens produktion er derfor langt overvejende ba-
seret på vedvarende energi, og på sigt vil det være 100% baseret på vedvarende 
energi. Varmepumper er en velkendt og afprøvet teknologi, med en forholdsvis høj in-
vestering. Til gengæld er den meget effektiv og giver mulighed for at nyttiggøre lav-
temperatur varmekilder.  
 
Ved Skårup Fjernvarme er den bedst egnede varmekilde udeluft, som afkøles. Varmen 
som tages ud af luften pumpes op i temperatur og afleveres til fjernvarmesystemet. 
Processen kræver drivenergi i form af elektricitet og kræver typisk 1 MWh elektricitet 
for hver 2,5 MWh varme der udvindes fra luften. Elektriciteten omdannes ligeledes til 
varme i varmepumpen og samlet producerer varmepumpen altså 3,5 MWh fjernvarme 
for hver MWh elektricitet der forbruges. Mængden af elektricitet der forbruges, vil dog 
variere afhængig af udeluftstemperaturen.  
 
Varmepumpen består af et antal luftkølere, som optager varme fra udeluft og en tek-
nikbygning med kompressorer og pladevarmevekslere til fjernvarmevand. I varmepum-
pen øges temperaturen på energien igennem en traditionel kompressionsproces og 
varmen afgives til fjernvarmevandet igennem pladevarmevekslerne. Varmepumperne 
bruger typisk ammoniak som kølemiddel. Ammoniakken fordamper i kølefladerne på 
grund af varmeoptaget fra udeluften, og kondenserer i pladevarmevekslerne, hvor var-
men afgives til fjernvarmevand. Alternativt kan der også anvendes en ekstern kreds så-
ledes af glykolvand løber ud i kølefladerne og afgiver varmen til ammoniakken via en 
ekstra varmeveksler. Figur 1 herunder, viser et tilsvarende anlæg ved Sig Varmeværk.  
 

 
Figur 1: Varmepumpeanlæg ved Sig Varmeværk. Billede fra Tjæreborg Industri. 
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På Figur 1 forrest til højre ses teknikbygningen, indeholdende kompressorer og plade-
varmevekslere. Bagerst til venstre ses udeluftkølerne. Fjernvarmerør og elforsyning er 
nedgravede. Varmepumpen i Sig har en varmeydelse på ca. 800 kW, hvor anlægget i 
Skårup vil have en varmeydelse på ca. 1.700 kW og vil derfor være ca. dobbelt så stort. 
Det forventes at bygningen for Skårup vil have en størrelse på ca. 15 x 10 x 5 (L x B x H). 
 
Der findes forskellige typer af luftkølere og da Skårup Fjernvarme ønsker at udbyde an-
lægget som funktionsudbud, kendes den endelige løsning ikke. I Sig anvendes to stk. V-
formede køleflader, men der findes også flade typer. Det forventes at en flad type vil 
være mere fordelagtig i Skårup, da den afkølede luft spredes bedre med de flade typer. 
Figur 2 herunder viser et billede af en flad luftkøler: 

Figur 2 – Varmepumpeanlæg ved Ringkøbing med flade køleflader. Billede fra Solid Energy 

 
Uanset hvilket type der vælges, vil kølefladerne ikke række mere end 4 meter op over 
terræn. 
 
Luftkølerne bruger ventilatorer til at cirkulere luften igennem kølefladerne. Disse pro-
ducere støj, som afhænger af lufthastigheden. Støjen kan reduceres ved at installere 
større køleflader med flere ventilatorer og reducere lufthastigheden. Samtidig kan der 
opsættes en støjmur, hvis det er nødvendigt.  
 
Under luftkølerne befæstes der med et underlag således at hvis der skulle ske en læ-
kage, så siver der ikke ammoniak ned i jorden. Dette er meget usandsynligt og ikke for-
bundet med nogen farlig miljørisiko.  
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I det følgende beskrives kort hvordan teknikbygningen og luftkølere er tiltænkt place-
ret på delområde B. Figur 3, viser delområderne.  
 

 
Figur 3 - Kort over delområder ved på matrikel 18ø ved Nyborgvej. Figuren af taget fra lokalplan 606.  

 
Varmepumpen med luftkølere vil blive placeret på delområde B, som jf. lokalplan er 
udlagt til anvendelse af akkumuleringstank, teknikbygning og parkeringsareal.  
 

 
Figur 4: Den tiltænkte placering for den nye teknikbygning er vist ved det grønne rektangel (15 m x 10 m). Tilhø-
rende kølegård (24 m x 12 m) er vist ved det blå areal. Det gule areal viser solfangerpanelerne og det orange om-
råde er det tilhørende maskinhus for solvarmeanlægget og akkumuleringstank. 
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Den nye teknikbygning er tiltænkt placeret i forlængelse mod nordøst af det eksiste-
rende maskinhus for solvarmeanlægget. Luftkølerne er tiltænkt placeret sydøst fra tek-
nikbygningen og øst for akkumuleringstanken således der skærmes mest muligt mod 
boligområdet mod nord og nordvest. Da Skårup Fjernvarme ønsker at udbyde anlæg-
get som et funktionsudbud, kendes den præcise bestykning af luftkølerne endnu ikke. 
Der vil blive lavet en støjudbredelsesberegning, som leverandørerne kan bruge til at 
identificere den mest optimale løsning. For at holde støjen på et så lavt niveau som 
muligt forventes, at anlægget vil blive bestykket med seks til syv luftkølere á ca. 12 x 
2,5 meter.  
 
Såfremt støjberegningerne viser, at anlægget ikke kan overholde miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdier for støj fra virksomheder, vil der blive etableret en støjvæg langs 
hegnet imod bebyggelsesområdet nord for anlægget.  
 
Begrundelse for placering af anlæg 
Der er en række af fordele ved at placere anlægget ved det eksisterende solvarmean-
læg:  
 

• Ved denne placering er der tilstrækkelig med plads til både teknikbygning og 
tilhørende luftkølere.  

• Det vurderes at anlægget vil være til mindre gene ved denne placering. Ved sol-
varmeanlægget er der længere til nærmeste nabo samt færre naboer i forhold 
til en eventuel placering ved det eksisterende varmeværk. Denne placering mu-
liggør også at anlægget kan blive afskærmet mod de nærmeste naboer mod 
vest og nordvest, da luftkølere kan blive placeret øst fra den eksisterende akku-
muleringstank og maskinhus, samt sydøst fra den nye teknikbygning.  

• Ved solvarmeanlægget findes der allerede den eksisterende varmetransmissi-
onsforbindelse, som også kan anvendes til transport af varmen fra varmepum-
pen.  

• Varmeværket ejer allerede grunden.  

• Hvis der skulle findes en alternativ placering, ville dette kræve lokalplanæn-
dring, hvilket er tidskrævende. Anlægstilskuddene som Skårup Fjernvarme har 
fået bevilliget, vil i så fald formentlig bortfalde inden anlægget kan sættes i 
drift. Et sådan tilfælde vil i sidste ende betyde en meromkostning for varmefor-
brugerne hos Skårup Fjernvarme.  
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Dispensation fra lokalplan 606 
Dispensation vedr. Lokalplanens formål 
Samlet ansøges om dispensation fra følgende anvisninger: 

 

- §1.1: Dispensation således at lokalplanens formål muliggør etablering af en el-

drevet luftvarmepumpe med tilhørende teknikbygning. 

Dispensation vedr. Anvendelse 
Samlet ansøges om dispensation fra følgende anvisninger: 

 

- §3.1: Dispensation således at der kan etableres en eldrevet luftvarmepumpe 

med tilhørende teknikbygning i delområde B. 

Dispensation vedr. Anlæggets omfang og placering 
Varmepumpens teknikbygning vil være max. 5 m høj. Luftkølerne kan ikke placeres i en 
bygning, under tag eller eventuel kælder. Det ønskes derfor præciseret at luftkølerne 
med tilhørende tekniske dele kan placeres i det fri. Samlet ansøges om dispensation 
fra følgende anvisninger: 
 

- §6: Dispensation således at der kan etableres: 
o Et eldrevet luftvarmepumpeanlæg og tilhørende udstyr i en ny teknik-

bygning placeret i delområde B 
o Luftkølere og evt. tilhørende væskeseparator placeret i delområde B.     

 
Dispensation vedr. Anlæggets ydre fremtræden 
 

- §7.3: Dispensation således at der kan etableres tag med ensidig hældning eller 
fladt tag.  
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Bilag A – Yderligere tekniske forhold 
 
Forventet luftskifte  
Det nødvendige luftskifte vil afhænge af både temperaturen, luftfugtigheden og hvor 
mange grader luften nedkøles. Ved fuldlast forventes det at der cirkuleres omkring 
500.000-700.000 m3/timen for et anlæg af denne størrelse.  
 
Forventet kuldepåvirkning 
Der forventes ingen mærkbar kuldepåvirkning. Luften nedkøles 3-4 °C og opblandes 
hurtigt med den omkringværende luft.  
 
Mængde og bortledning af kondensat 
Under drift af anlægget når udeluften nedkøles vil der blive dannet vandkondensat på 
luftkølerne som vil variere fra 0 m³/t til 0,8 m³/t. Kondensatet bliver håndteret ved at 
nedsive på egen grund. Dette udgør ikke en miljømæssig risiko. 
 
Håndtering af afrimet is 
Ved afrimning af kølefladerne vil isen blive smeltet, hvor smeltet vand vil blive nedsivet 
via faskine. Hvis der er frostgrader, kan det ske at is vil akkumulere under luftkølerne. 
Dette kan enten håndteres manuelt eller smeltes via ”jordvarmeslanger”. Der skal ak-
kumuleres meget store mængder is førend det skaber driftsproblemer for luftkølerne, 
og er som udgangspunkt ikke et problem.   
 
Støjudbredelse fra anlægget og muligheder for dæmpning 
De primære støjkilder fra anlægget vil være kompressoren og luftkølerne. Støjen fra 

kompressoren vil blive dæmpet via teknikbygningen. Støjen fra luftkølerne kan reduce-

res ved at installere større køleflader med flere ventilatorer og derved reducere luftha-

stigheden. Samtidig kan der opsættes en støjmur, hvis det er nødvendigt. Projektet vil 

overholde miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. 
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