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Notat 
 Dansk Gas Distribution A/S 
 Luft/vand varmepumpe ved  
Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

 Kommentarer til projektforslag 
 

 
1 Introduktion 

Skaarup Fjernvarme har i samarbejde med PlanEnergi udarbejdet et projektforslag 
for ”Luftvarmepumpe ved Skårup Fjernvarme A.m.b.a”, hvilket kommunen har 
sendt i høring d. 12. juni 2019.  

Projektet kan ses i sammenhæng med nylige projektgodkendelser fra blandt andet 
Svendborg og Faaborg: 

 I Faaborg etableres en el-drevet varmepumpe, som grundlastenhed. Varme-
pumpen etableres på en anden adresse end eksisterende gasmotorer.  
 

 I Svendborg etableres en el-drevet varmepumpe i forbindelse med eksiste-
rende gasmotor med henblik på samdrift som en mellemlast enhed (affalds-
varme er grundlast).  

 
I Skaarup (nærværende projekt) indeholder varmesystemet i forvejen et solvarme 
anlæg, som dækker sommerbehovet. Der forefindes, ligesom i Svendborg, en gas-
motor på samme adresse som den nye varmepumpe. Projektet har således visse 
lighedstræk med varmepumpen i Svendborg  

Dansk Gas Distribution (DGD) har anmodet NIRAS om at kommentere på projekt-
forslaget. Dette notat indeholder NIRAS’ bemærkninger til projektforslaget.   

2 Bemærkninger 

2.1 Generelt 
Projektforslaget er ikke vedlagt de komplette samfundsøkonomiske, selskabsøko-
nomiske beregninger, dvs. tidsserier for alle indtægter og omkostninger i de en-
kelte år. Af denne grund er det vanskeligt at genskabe de resultater, som præsen-
teres. Vedlæggelse af dokumentation i form af beregninger er ifølge ”Vejledning til 
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” (juli 2018) et krav for ethvert 
projektforslag. 

I projektforslaget er der valgt en projektperiode på 22 år uden produktion i de to 
første år. Det bemærkes at komplikationen er unødvendig og at man ligeså godt 
kunne have valgt en projektperiode som svarer til projektets levetid (20 år) med 
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start i 2020. Ved at tilbagediskontere til 2018 frem for 2020 bliver investeringsom-
kostningerne i projektscenariet tilsyneladende knap 1 mio. kr. lavere. Det mest 
korrekte ville være at fremskrive investeringerne med inflationen indtil det tids-
punkt, hvor de falder. Det er ikke synligt, om dette er sket, altså ved hvilket pris-
niveau investeringerne er indregnet. 

2.2 CO2 beregninger 
Det fremgår ikke klart af projektforslaget hvilke CO2 priser, der er brugt i de sam-
fundsøkonomiske beregninger. CO2 beregningerne er forsøgt genberegnet ud fra 
projektforslaget og CO2 priserne fra Energistyrelsens beregningsforudsætninger. 
Beregningerne er foretaget ud fra antagelsen om, at brændselsforbruget i år 2018 
og 2019 er lig referencen og brændselsforbruget i 2020 er 50% af referencens og 
50% af projektscenariets. Det har ikke været muligt at genskabe de resultater, 
som er vist i projektforslaget. I referencescenariet er der beregnet en CO2 omkost-
ning på 13,07 mio. kr. og i projektscenariet er der beregnet en CO2 omkostning på 
3,91 mio. kr. Det svarer til en forskel på 0,48 mio. kr. mellem genberegning og 
projektforslag i referencescenariet og en forskel på -0,78 mio. kr. i projektscena-
riet. Samlet viser genberegningen altså en ændring af projektfordelen på 1,26. 

2.3 Reference scenariet 
I projektets reference scenarie foregår varmeforsyningen som i dag uden nye ud-
videlser eller ændringer. Projektets reference scenarie er dannet ud fra EnergyPRO 
simuleringer med et varmebehov på 14.649 MWh pr. år, og optimal anvendelse af 
de eksisterende enheder ud fra en lang række forudsætninger om priser, afgifter 
mm. Som resultat af modellen producerer gasmotoren 57% (8.311 MWh) af det 
samlede varmebehov. 

På Varmeværkets hjemmeside (skaarup-fjernvarme.dk) fremgår det, at gasmoto-
ren de seneste 4 varmesæsoner kun har produceret mellem 16% og 28% af vær-
kets samlede produktion.  

Ligeledes er projektforslagets solvarmeproduktion væsentligt højere end de målte 
værdier, på trods af at 2018/2019 havde mange solskinstimer. I projektforslaget 
forudsættes 2.721 MWh varmeproduktion, mens den faktiske varmeproduktion i 
2018/2019 var 2.427 MWh. 

Referencen bør stemme bedre overens med værkets faktiske produktionstal for at 
give et retvisende billede. Produktionstallene fra varmeværkets hjemmeside er vist 
på Figur 2.1. 
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Figur 2.1: Produktionstal fra 
skaarup-fjernvarme.dk 

 

   
 

2.4 ”Alternativ 2” scenariet 
For nylig godkendte Svendborg kommune et projekt for etablering af varme-
pumpe1. Varmepumpen skal drives af en af de eksisterende gasmotorer. I dét pro-
jektforslag blev løsningen sammenlignet med en el drevet varmepumpe under lig-
nende forudsætninger og motorløsningen udviste en positiv samfundsøkonomi. På 
den baggrund foreslås det at undersøge om samme anlægsopbygning kan være en 
bedre løsning i nærværende projekt. Fordele: 

 Mindre varmepumpe kapacitet og derfor lavere investeringsomkostninger i for-
hold til ny gasvarmepumpe (gasmotor og skorsten kan udelades) 
 

 Samdrift med gasmotor og derfor lavere temperaturbehov for varmepumpen, 
hvilket giver højere COP end en ren elvarmepumpe. 
 

                                                 

1 https://www.svendborg.dk/sites/default/files/acadre/Files_4232_5307668/bilag_1_-_bi-
lag_1_-_projektforslag_-_varmepumpe_bodoevej_13.pdf 
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 Flere udnyttelsestimer for eksisterende LT varmepumpe, fordi eksisterende 
gasmotor benyttes oftere. 

Til anlægsoverslaget for alternativ 2 i projektforslaget bemærkes desuden, at ud-
giften til fordampere bør være mindre end for alternativ 1. Der skal optages 25-
30% mindre energi fra udeluften og derfor kræves mindre fordamper areal. 

Der bør ske en revurdering af alternativ 2, inden det besluttes, hvilken løsning der 
skal lægges til grund for projektforslaget. 
 

2.5 Fliskedel scenariet 
PlanEnergi har tidligere fået godkendt et projektforslag for en forsyning, med 
fjernvarmeledning og fliskedel i Gelsted. Projektforslaget blev sendt i Høring af 
Middelfart Kommune d. 9. august 2018. I dette projektforslag var prisoverslaget 
for en ny 3,4 MW biomassekedel på 9,05 mio. kr.2, altså 2,7 mio. kr. pr. 
MW(varme). I nærværende projektforslag er prisen for en 1,7 MW fliskedel 17,0 
mio. kr.3, dvs. 10 mio. kr. pr. MW(varme). Til sammenligning er Teknologikata-
logets nøgletal 5,3 mio. kr. pr. MW4. 

Der opfordres til at uddybe, hvorledes investeringen i fliskedlen i det foreliggende 
projektforslag er fremkommet, især hvorledes den adskiller sig fra kedlen i Gel-
sted. 

3 Konklusion 
Som påpeget i det ovenstående indeholder projektforslaget nogle uklarheder om-
kring CO2 priser, produktionsfordeling i reference samt prisoverslag for alternativ 2 
og for fliskedlen.   

Til projektforslaget er ikke vedlagt samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og 
brugerøkonomiske beregninger på trods af at dette er krav.  

Derudover udestår et relevant scenarie, hvor elvarmepumpen etableres i en konfi-
guration med samdrift med den eksisterende naturgasmotor.  

På denne baggrund anbefales det at opdatere projektforslagets forudsætninger, 
fremsende komplette beregninger og supplere med en yderligere scenariebereg-
ning for en reduceret elvarmepumpe i samdrift med eksisterende gasmotor. 

 

                                                 

2 Gelsted: Inkl. ny grund, bygning og akkumuleringstank, ekskl. Rådgivning og projektledelse 
3 Skaarup: Inkl. bygning, ekskl. Grund, akkumuleringstank, rådgivning og projektledelse 
4 Teknologikatalog: Inkl. bygning, ekskl. Grund, akkumuleringstank, rådgivning, projektle-
delse 
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