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Indledning 
 
Svendborg Kommune har modtaget et projektforslag, der er udarbejdet af Dansk 
Fjernvarme Projektselskab A.m.b.a. (DFP) for Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. Med 

projektforslaget ansøges Svendborg Kommune om godkendelse af varmeprojekt for 
”Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe Bodøvej 13, Svendborg”. 

 
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 
om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 

(Projektbekendtgørelsen). Der er taget udgangspunkt i denne projektbekendtgørelse 
da projektforslaget er indkommet til kommunen den 21. december 2018. Den seneste 

udgave af projektforlaget er revideret den 28. maj 2019, og vedlagt som bilag 1.  
 
Projektforslaget indebærer etablering af en 20 MW eldrevet varmepumpe på Bodøvej 

13, 5700 Svendborg. 
 

Svendborg Kommune (Miljø- og Naturudvalget) har den 2. april 2019 godkendt at 
projektforslaget sendes i høring. Projektforslaget har jf. Projektbekendtgørelsens § 25 
har været i høring i perioderne: 

 1. høring: 16. april til 14. maj 2019 
 2. høring: 3. juni til 17. juni 2019 

hos Dansk Gas Distribution (DGD), Sydfyns Elforsyning og Svendborg Kraftvarme. Der 
indkom høringssvar fra DGD og Svendborg Kraftvarme.  
 

Svendborg Kommune har valgt at benytte en ekstern rådgiver til at sikre, at 
forudsætninger og beregninger hviler på et realistisk grundlag. Rådgivningsfirmaet 

PlanEnergi har deltaget i indledende møder, og har kvalitetssikret projektets 
baggrundsdata og beregningsmetoder. 

Læsevejledning 
 
Projektgodkendelsen er opbygget i 3 dele. 

1. del (side x-x)  er Svendborg Kommunes afgørelse i sagen, vilkår og 
klagevejledning. 
 

2. del (side x-x) indeholder sagsfremstilling, gennemgang af projektforslaget og 
indkomne bemærkninger, retsgrundlaget samt Svendborg Kommunes vurdering af det 

ansøgte. 
 
3. del er bilag. 
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Afgørelse og tilladelsens vilkår 
 

Afgørelse 
 
Svendborg Kommune meddeler i henhold til § 4 i lov om varmeforsyning, godkendelse 
til projektforslaget som beskrevet i ansøgningen modtaget af kommunen den 21. 

december 2018, med seneste revision af 28. maj 2019.  
 

Godkendelsen omfatter Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe Bodøvej 13, 
Svendborg. 
 

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at projektforslaget er i fuld 
overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf om at fremme den 

mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers 
opvarmning. Samt at projektet overholder kravet om positiv samfundsøkonomi i 
forhold til projektbekendtgørelsen § 26, stk. 2. Svendborg Kommune kan derfor 

meddele godkendelse til projektforslaget. 
 

Projektet er behandlet i Miljø- og Naturudvalget den x.x 2019, i økonomiudvalget den 
x.x 2019 og godkendt i Svendborg Kommunes Byråd den x.x 2019. 
 

Vilkår 
 
Under henvisning til § 27, stk. 2, i projektbekendtgørelsen, gives godkendelse til det 

ansøgte projektforslag på følgende vilkår: 
 

1. Varmepumpen skal placeres og drives som beskrevet i projektforslaget.  
 

2. Projektet skal være gennemført senest 3 år fra godkendelsesdato, eller efter 

en eventuel klagenævnsafgørelse. Hvis projektet ikke er gennemført indenfor 
tidsfristen bortfalder godkendelsen.  

 

Retsgrundlag 
 

Godkendelse af projektforslaget er omfattet af følgende lovgivning: 
 

o Lov 382 af 13. juni 1990 om varmeforsyning (varmeforsyningsloven) 
med senere ændringer, jf. lovbek. nr. 64 af 21. januar 2019. 

 

o Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projekter for 
kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) 

 
Kommunen har den 21. december 2018 modtaget ansøgning fra Svendborg 
Fjernvarme om godkendelse af projektforslaget af 20. december 2018. Det 

efterfølgende reviderede projektforslag af 28. maj 2019, indeholder ikke ændringer 
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som medfører at projektforslaget skal betragtes som et nyt projekt, i forhold til det 
oprindelige projekt af 20. dcember 2018.  

 
Godkendelsen af projektforslaget gives i henhold til projektbekendtgørelsen. Andre 
relevante tilladelser eller godkendelser fra kommunen for realisering af projektet skal 

indhentes særskilt.  
 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen og projektet er 
omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen (punkt 1.2.). Projektforslaget opfylder de 
formelle krav til indhold samt form, som er angivet i § 23 i projektbekendtgørelsen.  

 
Projektforslaget indebærer Projektforslaget indebærer etablering af en 20 MW eldrevet 

varmepumpe på Bodøvej 13, 5700 Svendborg. 
 
Godkendelsen er foretaget med baggrund i Varmeforsyningslovens § 4, stk. 1: 

 
Kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive 

varmeforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg. 
 
Vedrørende produktionsform: 

Varmepumpen er planlagt at dække cirka 45% af fjernvarmeværkets 
varmeproduktion som erstatning primært af varme produceret af naturgas kedler. 

Hovedelen af fjernvarmeværkets varmeproduktion vil fortsat være baseret på at 
aftage varme fra Svendborg Kraftvarme. 
 

I forhold til Projektbekendtgørelsens § 11, så er Svendborg Fjernvarme i sig selv et 
kraft-varme anlæg, idet der er gasmotorer i driften. Disse motorer leverer bl.a. el til 

varmepumpen. 
 

Projektforslagets samfundsøkonomiske analyse er baseret på Energistyrelsens 
”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra juli 2018, og 
Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og 

emissioner, november 2018”, og dermed de nyeste data.  
 

Klagevejledning 
 
Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet (jf. projektbekendtgørelsens § 28, stk. 
1) af følgende: 

  
Ansøger: 

 Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.,  Bagergade 40 A, 5700 Svendborg, 
mail: info@svendborgfjernvarme.dk cm@svendborgfjernvarme.dk,  

 

Berørte forsyningsselskaber:  
 Dansk Gas Distribution, Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, 

mail:  dgd@danskgasdistribution.dk,  krnie@danskgasdistribution.dk    
 Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg, mail: 

sef@sef.dk  

mailto:info@svendborgfjernvarme.dk
mailto:cm@svendborgfjernvarme.dk
mailto:dgd@danskgasdistribution.dk
mailto:krnie@danskgasdistribution.dk
mailto:sef@sef.dk
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 Svendborg Kraftvarme A/S, Bodøvej 15, 5700 Svendborg, mail: 
bussborg@svendborg.dk , kraftvarme@svendborg.dk. 

Niels.christian.hansen@svendborg.dk  
 

Der er ingen grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. 

 
Afgørelsen sendes desuden til orientering til konsulent 

 

 DFP A.m.b.a., Merkurvej 7, 6000 Kolding,  

Mail: per@dfp.dk , jri@dfp.dk 
 
 

Afgørelsen kan ifølge projektbekendtgørelsens § 31, inden 4 uger skriftligt påklages til 
Energiklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb xdag den 

x.x 2019 kl. 15.00  være modtaget i Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 
2, 8800 Viborg, eller sendes pr. e-mail til: ekn@naevneneshus.dk. Klagen skal være 
skriftlig med angivelse af de synspunkter, som klagen støttes på. Den afgørelse, der 

klages over, bør vedlægges klagen. 
  

Energiklagenævnet orienterer Svendborg Kommune om klagen.  
 

Betingelser, mens en klage behandles 
 
Inden for klagefristen på 4 uger samt efter at en evt. klage er indgivet, vil 
påbegyndelse af projektet være på projektansøgers eget ansvar. Klager har ikke 

umiddelbart opsættende virkning, men Energiklagenævnet kan i særlige tilfælde 
træffe afgørelse om, at en klage skal have opsættende virkning.  

 
Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af kommunen. 
Kommunens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end 

Energiklagenævnet jf. Projektbekendtgørelsens § 32, stk. 1. 
 

Søgsmål 
 
Opmærksomheden henledes på varmeforsyningslovens § 26, stk. 4, vedrørende 

søgsmål. Heraf fremgår det, at såfremt det ønskes at prøve Energiklagenævnets 
afgørelse ved domstolene, skal sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at 
afgørelsen er offentlig bekendtgjort. 

 

  

mailto:bussborg@svendborg.dk
mailto:kraftvarme@svendborg.dk
mailto:per@dfp.dk
mailto:jri@dfp.dk
mailto:ekn@naevneneshus.dk
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Sagsfremstilling 
 
Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1 i 

projektbekendtgørelsen jf. § 3, stk. 1, skal forelægges kommunalbestyrelsen til 
godkendelse. Et projektforslag skal blandt andet beskrive, hvilke konsekvenser 

projektet har for samfundet og miljøet. 
 
Svendborg Fjernvarme har den 21. december 2018 indsendt et projektforslag til 

Svendborg Kommune om  Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe på Bodøvej 
13, Svendborg. Projektforslaget skal godkendes i overensstemmelse med 

varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen.  
 

Projektforslagets samfundsøkonomiske analyse er baseret på Energistyrelsens 
”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2018”, med 
Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og 

emissioner, november 2018”, og dermed de nyeste data. 
 

Skriftlig underretning af høringsberettigede 
Svendborg Kommune (Miljø- og Naturudvalget) har den 2. april 2019 godkendt at 

projektforslaget sendes i høring. Projektforslaget har jf. Projektbekendtgørelsens § 25 
været i høring i perioden 16. april til 14. maj 2019 hos DGD, Sydfyns Elforsyning og 
Svendborg Kraftvarme. Der indkom høringssvar fra DGD og Svendborg Kraftvarme. 

Projektforslaget blev sendt i 2. høring  i perioden 3. juni til 17. juni 2019 pga. tilrettet 
projektforslag ud fra bemærkninger omkring reinvestereing samt udgifter til drift og 

vedligehold fra 1. høringsrunder. Der indkom høringssvar fra DGD og Svendborg 
Kraftvarme. 

 
Høringssvar fra parter og bemærkninger fra ansøger er vedlagt som bilag 2. I afsnittet 
”Gennemgang af projektforslag samt indkomne bemærkninger” er indkomne 

bemærkninger gennemgået.  
 

Official-princippet 
Hovedansvaret for, at den konkrete sag er tilstrækkelig oplyst, inden der træffes 

afgørelse, påhviler kommunen. Kommunen er forpligtet til at indhente de oplysninger, 
som er nødvendige for, at kommunen kan træffe afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst 

grundlag. På samme måde er forsyningsselskaberne forpligtet til, at give samtlige 
relevante oplysninger til brug for bl.a. kommunens behandling og godkendelse af 
projektforslag. 
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Gennemgang af projektforslaget 
 
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til projektbekendtgørelsen, og er omfattet af 

bekendtgørelsens bilag 1 (punkt 1.2.). Projektforslaget opfylder de formelle krav til 
indhold samt form som er angivet i projektbekendtgørelsens § 23. 

 
Det fremgår af projektbekendtgørelsens § 23, at en ansøgning om godkendelse af 
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal være skriftlig og ledsaget af 

oplysningerne i § 23, stk. 1, nr. 1-10, i det omfang, som er nødvendigt for 
kommunalbestyrelsens vurdering af projektet. 

 
 

Indledning fra Projektforslaget 
 
Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. har med bistand fra DFP udarbejdet nærværende 
projektforslag for etablering af et varmepumpeanlæg på Bodøvej 13, Svendborg. 

Varmeværker, som i dag har kraftvarmekapacitet, mistede ved udgangen af 2018 
deres rådighedsbetaling, for at stå til rådighed i elmarkedet, som i daglig tale kaldes 

”grundbeløbet”. 
Det vil fremadrettet betyde, at værkerne vil mangle indtægter herfra. Manglende 
indtægt fra grundbeløbet, vil få betydning for varmeprisen fra 2019. 

 
For at imødegå prisstigninger, som følge af grundbeløbets bortfald, har Svendborg 

Fjernvarme besluttet at udnytte muligheden for en billigere varmeproduktion, nu hvor 
afgifterne gældende varmepumper lempes. 
Det sker ved dette projektforslag, som omfatter etablering af et stort eldrevet 

varmepumpeanlæg med udeluft som primære varmekilde. 
 

Varmepumperne vil producere varme i samdrift med de eksisterende 
produktionsanlæg, hvor varmen i dag primært er affaldskraftvarme og den noget 

dyrere naturgasvarme produceret på gaskedler eller gasmotorer. 
 

Formål 

Projektforslaget belyser forholdene omkring etablering af et luft/vand 
varmepumpeanlæg og skal danne grundlag for Svendborg Kommunes behandling og 

godkendelse af projektet efter varmeforsyningsloven vedrørende: 
 Etablering af varmepumpeanlæg med udeluft som primær varmekilde. 

Anlægget tilsluttes fjernvarmenettet og skal sammen med varme fra Svendborg 
Kraftvarme A/S være med til at forsyne Svendborg med fjernvarme sammen 

med de øvrige produktionsanlæg hos Svendborg Fjernvarme A.m.b.a., idet 
Svendborg Kraftvarme er forudsat i fortsat drift frem til år 2039, da der ikke 
p.t. foreligger noget projektforslag efter varmeforsyningsloven for lukning af 

dette anlæg. 
 Der er foretaget følsomhedsanalyser, såfremt Svendborg Kraftvarme 

forudsættes lukket i år 2024. Resultatet af disse følsomhedsanalyser udviser en 
dårligere samfundsøkonomi end tilfældet er ved fortsat drift. 
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Anlægget, herunder dets kapacitet, placering og 
produktionsform (energiteknisk beskrivelse) 
 

Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. forsynes af overskudsvarme fra affaldsforbrænding 
samt egenproduceret varme fra 3 gasmotordrevet kraftvarmeanlæg, en elkedel og 2 

naturgaskedler som spids- og reservelast. 
 
Projektet omfatter etablering af en 20 MW eldrevet varmepumpe på Bogøvej 13, 5700 

Svendborg. Varmepumpen er eldrevet med udeluft som varmekilde. Luften nedkøles 
med 5-8oC gennem anlægget. Elforsyningen til varmepumpen sker via Svendborg 

Fjernvarmes naturgasdrevne gasmotoranlæg. Varmepumpen bliver installeret i en ny 
bygning på 500 m². Der vil desuden blive opstillet fordampere på 1.500 m² på 
udenoms arealet på grunden, til at indvinde varmen fra luften. 

Der er ikke planlagt tilslutning af nye forbrugere. Anlægget skal erstatte en del af det 
nuværende naturgasforbrug til varmeproduktion. 

 
Produktionsfordelingen er oplyst til følgende i hhv. referencen og projektet: 

 
 

Svendborg Kommune bemærker, at referencen svarer til de værdier der er godkendt i 
det tidligere projektforslag ” Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-boligforenings 

blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej”, og dermed til de oplysninger Svendborg 
Kommune er i besidelse af. 
 

 

Forsynings- og Energiform 
 

Det er vist i ovenstående tabel, hvorledes varmen produceret til fjernvarmeværkets 
varmeforbrug produceres. 

 
Det nævnte årlige varmeforbrug er fordelt på følgende måde hen over året: 
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Ledningsnet 
 
Ledningsnettet ændres ikke. Varmepumpen placeres i direkte tilknytning af 

fjernvarmeværket, og der skal ikke laves transmissionsledning. 
 

Forsyningsområde 
 
Der ændres ikke på Svendborg Fjernvames forsyningsområde. 
 

Tidsfølge for anlæggets etablering 
 
Anlægget ønskes påbegyndt straks efter godkendelsen og VVM screeningen, idet der 

søges om tilskud til opførelse af varmepumpen, og dette skal være udført inden 
udgangen af 2020. 

 

Forholdet til varmeplanlægning 
 

Der ændres ikke på forsyningsområdet, men idet der ændres på forsningsformen, skal 
Svendborg Kommunes godkende projektet. 
 

Forhandling med forsyningsselskaber 
Ansøger har været i dialog med de 3 berørte forsyningsselskaber. 
 

Arealafståelse og servitutter  
 
Der er ingen arealafståelse. 
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Gennemgang af indkomne bemærkninger 
 
Som nævnt under afsnittet ”Skriftlig underretning af høringsberettigede” blev 

projektforslaget sendt i høring af flere gange til berørte forsyningsselskaber. Nedenfor 
er de indkomne bemærkninger gennemgået.  

 
Svendborg Kraftvarme og DGD er kommet med høringssvar.  
 

Bemærkninger fra Svendborg Kraftvarme (SKV) 
 
SKV har i høringerne kommet med bemærkninger til projektforslaget, hvorefter 

Svendborg Fjernvarme har kommenteret bemærkningerne.  
 

De væsentligste bemærkninger fra SKV er følgende: 
1. Fremløbstemperatur/Placering 
2. Svendborg Fjernvarmes produktionskapacitet/Forsyningssikkerhed 

3. El eller gasdrevet varmepumpe 
4. Varmepumpens kobling til kollektivt el-net 

5. Sænkning af fremløbstemperatur fra varmepumpe 
6. Varmeproduktion på 198.500 MWh pr år 
7. Udgifter til Drift og Vedligehold for varmepumpe 

 
De enkelte punkter er behandlet i det nedenstående. Det skal bemærkes, at der i 

punkterne er henvist til afsnit/kapitler, og disse er enten afsnit/kapiter i 
projektforslaget eller i aktuelle høringssvar, og ikke i denne godkendelse. 
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1. Fremløbstemperatur/Placering 

 SKV Svendborg Fjernvarme (DFP) 

1. høring Svendborg Fjernvarmes (SFV’s) 

projektforslag beskriver etableringen af en 

luft/vand varmepumpe, der skal producere 

fjernvarme med en fremløbstemperatur på 

75°C, med en gennemsnits COP på 2,1. 

Svendborg Kraftvarme (SKV) undrer sig over 

den lave fremløbstemperatur, da SKV under 

de nuværende driftsforhold leverer en 

fremløbstemperatur på 95°C i 

vinterperioden. 

Fjernvarmevandet fra affaldsenergianlægget 

blandes herefter med andet fjernvarmevand 

og sendes til Svendborg by med en 

temperatur på ca. 90°C, i vinterperioden. 

Ud fra ovenstående leveringstemperatur til 

Svendborg By, samt ud fra at 

varmepumpeanlægget er forudsat at køre i 

samdrift med Svendborg Kraftvarme, virker 

en forudsat fremløbstemperatur på 75°C som 

en meget lav temperatur. 

Projektforslaget beskriver, at 

varmepumpeanlægget kan levere 

fjernvarmevand med en højere temperatur 

men, at det vil betyde en lavere COP værdi. 

SKV efterlyser en nærmere redegørelse for 

sammenhængen med en højere 

fremløbstemperatur f.eks. på 85°C eller 90°C 

og de COP værdier, som 

varmepumpeanlægget kan præstere ved 

disse temperatur, idet dette bør indgå ved en 

vurdering af projektforslaget. 

Ønsker SFV, at fastholde en 

fremløbstemperatur fra varmepumpen på 

75°C, bør en placering af varmepumpen 

tættere på fjernvarmeforbrugerne overvejes. 

Svendborg Fjernvarme har ikke 

behov for at varmepumpen 

leverer en fremløbstemperatur 

over 75°C, hvorfor 

varmepumpeanlægget 

dimensioneres for denne 

temperatur som maksimal 

fremløbstemperatur. 

Den producerede varme vil 

skulle blandes med både 

affaldskraftvarme og 

motorvarmen fra egne 

gasmotoranlæg samt øvrige 

produktionsanlæg. 

Ved den optimerede samdrift 

kan der således opnås en højere 

COP-værdi for det samlede 

anlæg. 

Eksempelvis vil 

fremløbstemperaturen fra 

anlægget kunne sænkes fra 

75°C til 55°C, hvorved COP-

værdien fra luftkølerdelen bliver 

hævet fra de nuværende 3,3 til 

over 4,0 idet de øvrige anlægs 

fremløbstemperaturer hæves op 

mod de 95°C. 

Når SFV kører med en høj 

fremløbetemperatur fra 

produktionsanlæg, sker det af 

hensyn til lagerkapaciteten på 

akkumuleringstanken. 

 
 

Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
I den aktuelle situation er varmepumpen i samdrift med andre anlæg, og skal varme 

vandet op til 550C som fremløbstemperatur i første omgang. Kommunen tager 
Svendborg Fjernvarmes svar til efterretning. 
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2. Produktionskapacitet og forsyningssikkerhed. 

 SKV Svendborg Fjernvarme (DFP) 

1. høring SFV oplyser i projektforslaget, at 

varmepumpen skal tilsluttet via en el-kobling 

mellem SFV’s egne gasmotorer og 

varmepumpen samt kobles direkte til det 

kollektive el-net, af hensyn til 

forsyningssikkerheden. 

I alt råder Svendborg Fjernvarme for 

nuværende over en 

varmeproduktionskapacitet på 142,5 til 

146,7 MW. 

SFV oplyser i projektforslaget, at den 

eksisterende varmeproduktionskapacitet er 

52,4 MW på oliekedler (placeret i Bagergade 

og A.P. Møllers Vej, Svendborg), 31,2 MW på 

gaskedler, 25 MW på elkedel og 20,1 MW på 

gasmotorer (alle på Bodøvej 13, Svendborg) 

samt 13,8-18 MW på Svendborg Kraftvarme 

(Bodøvej 15, Svendborg). 

For den nuværende situation oplyser 

projektforslaget en varighedskurve for 

varmebehovet i reference til max. 89 MW i 

ca. 200 timer/år. 

Ud fra denne reference undrer det, at der i 

projektforslaget argumenteres for en 

varmepumpeløsning som begrundes i 

forsyningssikkerhed. 

Placerer man varmepumpeanlægget mere 

centralt og dermed tættere på 

fjernvarmeforbrugerne, kunne Svendborg 

Fjernvarmes ældre oliekedler med lav 

virkningsgrad (oplyst til ca. 86%) erstattes 

med en eldrevet varmepumpe med 

COPværdi på 3,3 (virkningsgrad på 330%). 

Fordelen herved, kunne være at få fjernet de 

ældre oliekedler, der alt andet lige udleder 

CO2 ved forbrænding uanset om det er 

fossilt CO2 eller ”grøn” CO2 fra forbrænding 

af bioolie. 

Projektforslaget baserer sig på 

et varmepumpeanlæg, hvor 

bestående produktionsenheders 

driftsandel er indregnet i forhold 

til produktion og økonomi, både 

i referencen og projektet. 

Projektforslaget tager således 

hensyn hertil. 

Hvad angår forsyningssikkerhed 

er dette kun omtalt i fb. med 

omtale af el-tilslutning i afsnit 

2.3, anden bullet, og den 

omtalte varighedskurve har 

således ikke indflydelse herpå. 

Et varmepumpeanlæg af denne 

størrelse vil kræve en placering, 

hvor såvel forsynings- og 

miljømæssige forhold tages med 

i betragtningerne udover 

arealbehov. 

Placering af anlægget er derfor 

valgt med baggrund i disse, og 

vil være den mest optimale for 

SFV. 

Angående anlæggets samlede 

COP-værdi på 2,1 henvises til 

punkt 1.1. 

 
 

Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Forudsætningerne for beregningerne i projektforslaget tager udgangspunkt i det 
tidligere godkendte projektforslag af 19. september 2018 – Fjernvarmeforsyning af 

SAB. Der er ikke indregnet drift af biooliekedlerne.  
Placeringen af varmepumpen er lokalplansmæssigt og miljøgodkendelsesmæssigt 

bedst i et industriområde af hensyn til bl.a. nabopåvirkning, og kommunen vurderer, 
at placeringen af varmepumpen på Bodøvej 13 giver mindst gener aht de 
miljømæssige aspekter. 

De samfundsøkonomiske beregninger viser en besparelse på 5.376 tons CO2 

ækvivalenter/år, og der leves dermed op til kommunes energimål. 
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3. El eller gasdrevet varmepumpe 

 SKV Svendborg Fjernvarme (DFP) 

1. høring SKV efterlyser en nærmere redegørelse for 

den opdeling, der er foretaget i 

projektforslagets Tabel 4.1 - 

Produktionsfordeling i kolonnen ”Projekt”. 

Det ser ud til, at den varmemængde, der er 

beskrevet stammende fra varmepumpen kan 

stamme fra både en situation, hvor 

varmepumpen drives af gasmotorerne eller 

af el købt fra nettet. 

Med henvisning til Svendborg Kommunes 

klimapolitik om CO2 udledninger, bør der 

være fokus på om drivmidlet til en ny 

varmepumpe er el fra nettet eller naturgas. 

I 2018 udledte SKV 21.999 ton CO2 fordelt 

over 8.055 driftstimer. 

SKV udledte ca. 2,7 ton CO2/driftstime. 

Til sammenligning udleder én af SFV’s 

gasmotorer ved fuldlast ca. 2,8 ton 

CO2/time. 

Når udetemperaturen er omkring 6°C har 

varmepumpen i projektforslaget en COP-

værdi på 3,3, hvilket betyder, at der skal en 

el-effekt på 6,1 MW til for at drive 

varmepumpen. 

SFV oplyser, at én gasmotor har en el-effekt 

på 5,5 MW. 

Ved en udetemperatur på ca. 6°C vil det 

derfor ikke være tilstrækkelig med én 

gasmotor som drivkilde for varmepumpen – 

Der skal suppleres med mere el. 

Ved lavere udetemperaturer falder 

varmepumpens COP-værdi. Dette betyder 

enten et større forbrug af naturgas eller 

yderligere supplering af el fra anden 

elproduktion. 

Produktionsfordelingen er opdelt 

i for hver enkelt 

produktionsenhed for hver 

enkelt brændselstype. 

Varmepumpens leverance 

indeholder i tabellen både 

motorvarme og 

varmepumpeproduceret varme 

og omfatter således den 

samlede mængde varme 

produceret på et samlet anlæg 

ved motordrift. 

I projektforslaget er medtaget 

emissioner fra både SKV og 

øvrige produktionsenheder, 

herunder også fra gasmotorer. 

Angående anlæggets COP-værdi 

på 2,1 som giver 20 MW fordelt 

på 5 MW motorvarme og 15 MW 

luftkølervarme; se også punkt 

1.1. 

 
 

Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Kommunen tager Svendborg Fjernvarmes svar til efterretning. 
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4. Varmepumpens kobling til kollektivt el-net 

 SKV Svendborg 

Fjernvarme (DFP) 

2. høring I Svendborg Fjernvarmes (SFV’s) projektforslag 

dateret d. 28.05.2019, er der under afsnit 2.3 fjernet 

en del af sætning ”El-kobling mellem egne gasmotorer 

og varmepumpe samt kobling til kollektive elnet af 

hensyn til forsyningssikkerheden” i forhold til det 

oprindelige projektforslag dateret 

d. 12.04.2019. 

DFP har på vegne af SFV skrevet et høringssvar til SKV 

høringsspørgsmål, der argumenterer for at 

varmpumpeanlægget ikke bygges grundet et argument 

om forsyningssikkerhed for fjernvarmekunderne. 

Samtidig er den del af sætningen, der omhandler 

”kobling til kollektive elnet” også fjernet. 

Betyder det, at SFV nu søger om projektgodkendelse 

til et varmepumpeanlæg, 

der udelukkende skal forsynes fra gasmotorerne, og 

som ikke kan forsynes fra det kollektive elnet? 

Et såkaldt Ø-drift anlæg. 

Altså, at der etableres et system der skal forsyne 

varmepumpen med strøm direkte fra en af de tre 

gasmotorer og udenom det kollektive elnet. 

Det vil betyde, at SFV ikke skal betale for PSO samt 

omkostninger til netselskab og overordnet el-net. 

Jævnfør gældende lovgivning – Teknisk forskrift D1, 

afregningsmåling og afregningsgrundlag afsnit 7.1.1 

(https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-

forelmarkedet/Markedsforskrifter), står der at ”til 

egetforbrug henregnes ikke – leverancer til sideordnet 

virksomhed". 

Ovenstående betyder, at strømmen fra 

gasmotoranlægget først skal sælges for derefter at 

købes tilbage inkl. afgifter og omkostninger til net-

selskab og overordnet el-net, hvilket vil give 

betydelige meromkostninger for SFV. 

I projektforslaget er der tale om en varmeproduktion 

på ca. 90.000 MWh/år fra 

varmepumpe og gasmotor. Det betyder, at 

gasmotorerne vil producere ca. 20-22.500 

MWh el pr. år, der både skal sælges til elnettet og 

købes tilbage. 

Er omkostninger til køb af strøm fra nettet, uanset om 

den produceres på gasmotorerne, 

indregnet i projektforslaget? 

Af bilag 5 i 

projektforslaget 

fremgå, at der både 

medregnes 

henholdsvis el 

indtægt/udgift fra de 

til anlægget el 

forbrugende/producere

nde enheder. 

Hvorledes anlæggets 

el kobling er udført 

vurderes derfor ikke at 

have en betydning for 

dette. 

 
 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 

Kommunen vurderer, at udgiften til køb af el er med i beregningerne. 
Kommunen tager Svendborg Fjernvarmes svar til efterretning. 

  



 

17 
 

5. Sænkning af fremløbs-temperatur fra varmepumpe 

 SKV Svendborg Fjernvarme (DFP) 

2. høring I projektforslagets afsnit 4 står der midt i 

afsnit 3, ”Når fremløbstemperaturen på ca. 

90°C fra produktionsanlæggene på Nordre 

Central og Svendborg Kraftvarme A/S er 

højere end varmepumpens 

fremløbstemperatur, skyldes det er ønske 

om at udnytte akkumuleringstanken optimalt 

samt muliggøre en sænkning af 

fremløbstemperaturen fra varmepumpen”. 

SKV vil for god ordens skyld gøre 

opmærksom på, at SKV ligeledes ønsker en 

så lav fremløbstemperatur som muligt. 

Det forholder sig således, at jo lavere 

fremløbstemperatur (og returtemperatur) 

som SKV skal levere (modtager), jo mere el 

kan turbinen producere. 

I timer med høje el-priser, vil det give SKV 

en større indtægt at kunne sælge mere el. 

Om sommeren vil en lavere 

fremløbstemperatur (og returtemperatur) 

være med til, at reducere bortkøling af 

varme. 

En lav fremløbstemperatur fra varmepumpen 

skal suppleres med en høj 

fremløbstemperatur fra SKV. 

Dette vil have betydning for SKV’s økonomi, 

da fordelingen mellem el og varme forrykkes 

ved høj afgangstemperatur fra anlægget. 

Jo højere afgangstemperatur på 

fjernvarmevandet, jo større andel af 

fjernvarme og dermed mindre andel af el, 

produceres der på SKV. 

Af ovenstående årsager ønsker SKV, at 

varmepumpeanlæggets COP-værdi skal 

oplyses ved en højere temperatur end 75°C. 

Projektforslaget bør f.eks. oplyses ved 80 og 

85°C. 

Ovenstående skal også ses i lyset af SFV’s 

henvendelse til Svendborg Kommune d. 11. 

april 2019, hvor SFV anmoder om mulighed 

for at overtage et lukket værk - grund med 

bygninger, Bodøvej 15. (ØK-møde d. 21. maj 

2019 punkt 7). 

SFV’s anmodning betyder, at SFV ikke regner 

med at drive SKV videre og dermed ikke 

har mulighed for at supplere fjernvarme med 

op med 95°C varmt fjernvarmevand fra 

SKV.   

Temperatur set-points fra 

varmepumpen fastlægges ud fra 

hvad der er mest optimalt i den 

enkelte drift situation under 

hensyntagen til at kontrakten 

med SKV skal overholdes. 

Varmepumpen vil kunne drives i 

kombination med SKV ved 

temperaturer fra 50-75°C. 

Såfremt SKV ikke kører 

grundlast ved 95 °C, er det 

SFV´s egne anlæg der vil levere 

varme op til SKV´s 15 MW, 

hvorfor SKV´s kommentar ikke 

giver nogen driftsteknisk 

mening. 

 
 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
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Kommunen vurderer, at den nuværende situation er, at SKV fortsat drives videre til 
2024, hvorefter det er usikkert hvad der skal ske. 

 
Nedenstående indstilling fra Økonomiudvalget (ved møde den 22. maj 2018) er 
godkendt i Byrådet den 29. maj 2018: 

 
Udvalget indstiller, at Svendborg Kraftvarmes aktiviteter ikke bør fortsættes 

efter 2024 i kommunalt regi medmindre ændrede rammevilkår tilsiger fortsat 
drift. 
 

Det er forvaltningens vurdering, at denne principielle beslutning ikke medfører at det 
er sikkert at Kraftvarmeværket lukker, idet værket eventuelt fortsætter i andet end 

kommunalt regi eller hvis der landspolitisk sker ændringer i rammevilkårne. Der er 
ikke taget supperende politiske beslutninger på nuværende tidspunkt. 
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6. Varmeproduktion på 198.500 MWh pr. år. 

 SKV Svendborg 

Fjernvarme (DFP) 

2. høring Projektforslaget baserer sig på en årlig varmeproduktion 

på 198.500 MWh og omfatter det eksisterende 

fjernvarmenet samt Svendborg Andels-Boligforenings 

(SAB) afdeling Byparken og Strynøvej. 

I projektforslagets Tabel 5.8 er følsomheden opgjort for 

ændringer i varmebehovet med 

henholdsvis +/- 10% i forhold til en referenceværdi på 

198.500 MWh, dækkende det nuværende fjernvarmenet 

samt en udvidelse med SAB’s afdeling Byparken og 

Strynøvej. 

SFV har d. 19. september 2018 fået godkendelse til at 

etablere ”Fjernvarmeforsyning af Svendborg Andels-

Boligforenings, blokvarmecentraler Byparken og 

Strynøvej” 

Af godkendelsen fremgår det, at ”Forsyningsområdet 

der søges konverteret til 

fjernvarme omfatter et samlet boligareal på 114.000 m2 

med et varmebehov på 13.450 

MWh/år for 1.461 boliger”. 

Så vidt SKV er orienteret, er der indgivet klage over 

godkendelsen samt at der endnu 

ikke er indgået aftale mellem SAB og SFV, om 

etablering af fjernvarmeforsyning af SAB’s 

Blokvarmecentral Byparken og Strynøvej. 

Hvis Projekt ”Fjernvarmeforsyning af SAB’s Blokvarme- 

centraler Byparken og Strynøvej” 

ikke bliver realiseret, er varmegrundlaget i nærværende 

projektansøgning om etablering 

af en 20 MW varmepumpe ca. 13.450 MWh for stort. 

13.450 MWh svarer til ca. 6,8 % af varmebehovet på 

198.500 MWh. 

Tabel 5.8 viser at projektet ved en reduktion i 

varmehovet på 10 %, vil have en negativ 

fordel til projektet på 27,4 mio. kr., samtidig med at 

varmegrundlaget p.t. er på ca. 93 

% af det angivne varmebehov. 

Det bør undersøges om det er en fordel til projektet 

uden inddragelse af Fjernvarmeforsyning af SAB’s 

Blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej. 

  

Projektforslaget for 

SAB, er politisk 

godkendt, og det er 

for nærværende 

projektforslag for 

varmepumpen aftalt 

mellem Svendborg 

kommune og SFV at 

dette skal baseres på 

de samme 

forudsætninger som 

er for SAB-

projektforslaget. 

De udførte 

følsomhedsberegning

er på 

varmegrundlaget 

tager ikke specielt 

hensyn til hvorvidt 

det er SAB eller 

andre steder i 

Svendborgs 

forskningsområde 

disse sker, idet de 

udføres for at 

se om projektet er 

robust overfor 

sådanne. 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 

Kommunen vurderer at der skal tages udgangspunkt i den gældende tilladelse til 
kundegrundlaget for Svendborg Fjernvarme, hvilket ansøger har gjort i 
projektforslaget. 

 
SKV bemærker, at en mistet forsyning af SAB medføre et nedgang i varmebehovet på 

cirka 6,8%. Ud fra den gennemførte følsomhedsberegning vil der skulle tabes op til 
10% af kunderne, inden den samfundsøkonomiske gevinst vil blive negativ. 
Kommunen vurderer, at projektet er robust overfor ændring i varmebehovet.  
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7. Udgifter til drift og vedligehold 

 SKV Svendborg Fjernvarme (DFP) 

2. høring I Svendborg Fjernvarmes (SFV’s) 

projektforslag dateret d. 28.05.2019, er 

udgifter til Drift & Vedligehold (D&V) 

reduceret fra 35 til 24 kr./MWh i forhold til 

tidligere fremsendte projektforslag. 

Reduktionen i udgifter til D&V er uden 

begrundelse. 

Da projektforslagets varmepumpe på 20 MW, 

dækker over en 15 MW varmepumpe og 5 

MW varme stammende fra en eksisterende 

gasmotor, antages det at den angivne udgift 

til D&V Varmepumpe er inkl. udgifter til D&V 

for gasmotoren. 

Det fremgår af Teknologikatalogerne, at D&V 

for en varmepumpe er ca. 25 kr./MWh og for 

en gasmotor er ca. 41 kr./MWh. Tages der 

udgangspunkt i, at 15 MW af varmen 

produceres på varmepumpen og 5 MW 

varme produceres på gasmotoren bør 

udgiften i projektforslaget ændres fra 24 

kr./MW til 29 kr./MWh. 

Til sammenligning budgettere Svendborg 

Fjernvarme i budget 2019 med udgift til D&V 

på 2,9 mio. kr. på det eksistensen 

produktionsapparat, til produktion af ca. 

85.000 MWh, svarende til ca. 34 kr./MWh i 

gennemsnit. 

(https://www.svendborgfjernvarme.dk/medi

a/25326/budget-2019.pdf) 

  

De anvendte D&V priser for 

varmepumpen/gasmotoranlægg

et er de af SFV de realiserede 

udgifter hertil og stemmer fint 

overens med 

teknologikatalogets estimat. 

Jf. udmelding fra 

Energistyrelsens skal 

Teknologikataloget ikke benyttes 

til Projektforslag, men derimod 

skal bruges mere specifikke og 

retvisende værdier, som det er 

tilfældet her. 

 
 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 

Kommunen vurderer, at ansøger har brugt realiserede data fra 2018 i forhold til 
teknologikataloget, hvilket er i overensstemmelse med gældende praksis. 
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Bemærkninger fra Dansk Gas Distribution (DGD) –
bemærkninger udarbejdet af NIRAS) 
 

DGD har i høringerne kommenteret projektforslaget, hvorefter Svendborg Fjernvarme  
har udarbejdet et revideret projektforslag, hvor visse af DGD’s kommentarer er 

indarbejdet og de øvrige er kommenteret.  
 
De væsentligste bemærkninger fra DGD er følgende: 

8. System COP 
9. Reinvestering i Svendborg Kraftvarme  

10.Energibesparelse 
11.Investeringsoverslag 
12.Drift og vedligehold 

 
De enkelte punkter er behandlet i det nedenstående. Det skal bemærkes, at der i 

punkterne er henvist til afsnit/kapitler, og disse er enten afsnit/kapiter i 
projektforslaget eller i aktuelle høringssvar, og ikke i denne godkendelse. 
 

 

1. System COP 

 DGD (NIRAS) Svendborg Fjernvarme 
(DFP) 

1. høring Der er oplyst en system COP på 2,1. DFP har 

oplyst, at tallet er beregnet som forholdet 

mellem total varmelevering og summen af el- 

og varmeydelse for motoren. 

Hermed tages der i beregningen ikke højde for 

den gasmængde, som ikke nyttiggøres i 

kraftvarmemotoren (ca. 10%). 

System COP bør beregnes som forholdet 

mellem varme leveret til fjernvarme og fra gas 

ind i motor. Det fremgår af tabel 4.4, at 

motorerne har en el virkningsgrad 

på 39,9 % og en varmevirkningsgrad på 48,6 

%, og DFP har oplyst, at års-COP for 

varmepumpen fremgår af bilag 3 at være 3,3. 

1 enhed gas ind giver da 0,486 enhed varme 

og 0,399 enhed el. De 0,399 enhed el 

nyttiggøres med en COP på 3,3 

og giver 1,317 enhed varme. Summen af 

varme fra motor og fra varmepumpe er da 

1,807, hvilket udtrykker varmeudbytte fra en 

enhed gas. 

Hvis det forudsættes, at system COP er 1,8 og 

ikke de oplyste 2,1, forøges 

brændselsudgifterne i projektet med ca. 17%, 

svarende til ca. 36 mio.kr.  

System-COP på 2,1 fastholdes, 

begrundet med, at den 

anvendte COP på 3,3 er for 

luftkøleranlægget ved en 

fremløbstemperatur herfra på 

75 °C og uden samdrift med 

andre anlæg. 

Omsættes det i samdrift med 

øvrige anlæg, herunder 

motorvarme samt 

affaldskraftvarme med højere 

fremløbstemperatur, kan 

fremløbstemperaturen sænkes 

fra de 75 til f.eks. 55 °C og 

dermed giver det en luftkøle-

COP på ca. 4,0 og vil med de 

under punkt 3.1 omtalte 

virkningsgrader herefter give 

nævnte system-COP på 2,1. 

I øvrigt vil vi henvise til 

”Projektforslag for etablering af 

gas- og eldrevet varmepumpe, 

Bording Kraftvarmeværk, april 

2018” udarbejdet af NIRAS, 

hvor der også er benytte en 

COP på 2,1 med en luftkøle-

COP på, ikke 4,0 men 4,2. 

 

Beregning udført af NIRAS er 

vi ikke enig i. 
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2. høring NIRAS kommenterede i det første svar på, at 

COP værdien på 2,1 virkede højt og vedlagde 

beregninger baseret på virkningsgraderne for 

de eksisterende motorer og virkningsgrad for 

luftvarmepumper fra teknologikataloget. 

Svendborg Fjernvarme forklarer den høje COP 

ved, at varmepumpen kun skal løfte 

temperaturen det første stykke, fx til 55°C, 

hvorefter gasmotor, gaskedler og affaldsanlæg 

løfter temperaturen det sidste stykke til 75°C. 

Der redegøres ikke nærmere for fordeling af 

temperaturløft, og returtemperaturen i 

fjernvarmesystemet er ikke oplyst. 

Det bemærkes med henvisning til høringssvar 

fra Svendborg kraftvarme 

(affaldsforbrænding), at 

fremløbstemperaturen i fjernvarmesystemet 

om vinteren er 90-95°C. Dette forudsætter, 

såfremt gasmotorerne producerer ca. 75°C, at 

affaldskraftvarme og kedelanlæg producerer 

fjernvarmevand ved meget høje temperaturer 

(ca. 95°C). Dette bør overvejes hvilken 

indflydelse dette har på de pågældende 

anlægs el- og varmekapaciteter og effektivitet. 

Endvidere bemærkes, at de fleste af 

varmepumpens fuldlasttimer (ca. 80-70%) 

ifølge projektforslagets figur 4.2 ligger i 

perioden november til marts. Disse måneder 

har de laveste udetemperaturer, hvilket 

reducerer varmepumpens COP, og dermed års 

COP sammenlignet med en sædvanlig 

varmepumpe, der fungerer som 

grundlastenhed, også om sommeren. Dette 

forhold er ikke kommenteret i 

projektforslaget. 

Det fastholdes derfor, at COP værdien i 

projektforslaget ikke er tilstrækkeligt 

underbygget, fx af konkrete værdier fra en 

leverandør for den aktuelle anvendelse, mere 

detaljerede beregninger (for eksempel med de 

månedlige COP værdier fra den vedlagte 

udskrift fra EnergyPro) eller lignende. 

Endvidere fastholdes, at anlæggets COP er 

overvurderet i projektforslaget. Det har ikke 

været muligt at finde grundlag for en konkret 

revurdering af den tidligere skønnede 

reduktion af den samfundsøkonomiske fordel 

på ca. 36 mio. kr., om end den nok bør 

reduceres. 

I DFP’s kommentarer anføres, at der i NIRAS’ 

projektforslag for varmepumpe ved Ikast-

Bording anvendes en COP på 2,1 for en 

gasdrevet varmepumpe. Hertil noteres, at det 

er en varmepumpe, som: (1) skal køre 

grundlast og derfor har betydelig flere 

Projektforslaget indeholder den 

fornødne dokumentation, som 

gør det muligt at genskabe 

beregningerne, herunder også 

de af COWI oplyste værdier for 

reinvesteringer for både 

reference og projekt fra 

rapporten, ”Svendborg 

Kraftvarme, Resumérapport, 

Teknisk og økonomisk 

vurdering af en 

levetidsforlængelse af 

Svendborg Kraftvarmeanlæg”. 

Forudsætninger og 

dokumentation m.m. fremgår 

både af selve projektforslaget 

og af de til dette vedlagte 

beregninger i de tilhørende 

bilag. 

Endvidere viser de udførte 

beregninger fra DGD, at 

materialet er dækkende og 

derfor i stand til at genskabe 

disse. 
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sommer-fuldlasttimer end i nærværende 

projekt, (2) indkøbes sammen med og er 

integreret med en ny naturgasmotor, der har 

højere virkningsgrader end i nærværende 

projekt. 

 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 

Kommunen vurderer, at betragtninger omkring COP skal vurderes ud fra den aktuelle 
situation. I den aktuelle situation er varmepumpen i samdrift med andre anlæg, og 
skal varme vandet op til 550C som fremløbstemperatur.  

Kommunen tager Svendborg Fjernvarmes svar til efterretning, ud fra en vurdering af 
at en System-COP på 2,1 ikke er urealistisk i den aktuelle situation. 

 
 

 
 

2. Reinvestering i Svendborg Kraftvarme 

 DGD (NIRAS) Svendborg Fjernvarme (DFP) 

1. høring Det fremgår af tabel 5.3, at der i referencen 

indgår reinvesteringer i Svendborg 

Kraftvarme (affaldsforbrænding) med en 

nuværdi på 23,9 mio. 

Svendborg kraftvarme har samme 

varmeproduktion i reference og projekt, 

hvorfor reinvesteringen også må forventes i 

projektet. Dermed øges nuværdien af 

omkostninger i projektet med ca. 24 mio. kr.

   

Under de givne forudsætninger 

vil det være en korrekt 

antagelse. Projektforslaget er 

blevet tilrettet 

efterfølgende med dette. 

2. høring Intet yderligere at bemærke. Ingen bemærkninger. 

 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Kommunen vurderer, at valg om reinvesteringer skal være konsistende i både 

referencen og projektet for at der kan skabes er fair sammenligning.  
Ansøger har tilrettet projektforslaget ud fra dette i det seneste projektforslag af 28. 

maj 2019. 
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3. Energibesparelse 

 DGD (NIRAS) Svendborg Fjernvarme (DFP) 

1. høring Det fremgår af afsnit 4.6, at værdien af (salg 

af indberetningsret til) energibesparelsen er 

20,5 mio. kr. Der oplyses en pris på 350 

kr./MWh, hvilket vil sige at den 

forudsatte energibesparelse er ca. 58,6 GWh. 

DFP har oplyst, at besparelsen er beregnet i 

henhold til afsnit 3.9 i den gældende 

energispareaftale2, altså som 

varmeproduktionen fra en eldrevet 

varmepumpe fratrukket elforbruget til at 

drive varmepumpen. 

Ved denne beregning bør kun 

varmeproduktionen fra den eldrevne 

varmepumpe lægges til grund. Det vil sige, 

at den del af projektforslagets 

varmeproduktion, 

som hidrører fra kraftvarmemotoren, ikke 

bør indgå i beregningen. DFP har oplyst, at 

den eldreven varmepumpe har en 

varmeydelse på ca. 15 MW, og en års-COP 

på ca. 3,3. Derved kræves tilført ca. 4,5 MW 

el, og besparelsen opgjort i henhold til 

energispareaftalen er ca. 10,5 MW. Det 

fremgår af bilag 4, side 3, at varmepumpen 

har 4.513 ækvivalente fuldlasttimer. Ved en 

pris på 350 kr./MWh giver dette en samlet 

værdi for energibesparelsen på ca. 16,5 mio. 

kr. 

Værdien af energibesparelsen bør reduceres 

med ca. 4 mio. kr.  

Energibesparelsen fremkommer 

ved tidligere omtalte luftkøle-

COP på 4,0 under optimeret 

samdrift 

med bl.a. affaldskraftvarmen. 

DGD´s beregning af 

energibesparelsen er vi ikke enig 

i og forholder os derfor ikke til 

denne. 

2. høring Det ses ikke af projektforslaget, at DFP har 

forholdt sig til, at energibesparelsen kun kan 

beregnes af den varmeproduktion, som sker 

på den eldrevne varmepumpe. 

Det fastholdes derfor, at den indregnede 

samfundsøkonomiske værdi af 

energibesparelsen er overvurderet med ca. 4 

mio. kr. 

 

Energibesparelsen er kun 

beregnet af varmeproduktionen 

fra varmepumpen. 

DGD´s beregning af 

energibesparelsen er vi således 

ikke enig i og forholder os ikke 

til denne. 

 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Kommunen vurderer, at energibesparelsen er beregnet ud fra varmeproduktionen fra 

varmepumpen, og at det beregnede beløb ikke er urealistisk i den aktuelle situation. 
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3. a. Risiko vedrørende energibesparelse 

 DGD (NIRAS) Svendborg Fjernvarme (DFP) 

1. høring Det bemærkes, at energiselskabernes 

energispareordning ophører med udgangen 

af 2020. Den forudsatte værdi af 

energibesparelser er således betinget af, at 

varmepumpen ibrugtages inden udgangen af 

2020. 

Der anbefales en risikovurdering i forhold til 

tilskuddet.   

Der er udført risikovurdering af 

dette forhold, hvilket også 

fremgår af projektforslagets side 

22. 

2. høring Svendborg Fjernvarme har inkluderet en 

konsekvensberegning i det tilfælde at 

projektet ikke færdiggøres inden aftalens 

udløb, derfor intet yderligere at bemærke. 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 
 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Ansøger har lavet følsomhedsberegninger på samfundsøkonomien i projektforslaget. 

Projektet er desuden baseret på at varmepumpen er i drift inden udgangen af 2020. 
Kommunen har ikke yderligere bemærkninger. 
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4. Investeringsoverslag 

 DGD (NIRAS) Svendborg Fjernvarme (DFP) 

1. høring Der er ikke fremlagt dokumentation for 

tallene i tabel 4.7 (fordeling af 

anlægsudgifter). 

Umiddelbart giver tabellen anledning til 

følgende kommentarer: 

Teknologikataloget 

-anlæg og el tilslutning er angivet til 

3,5 mio. kr. tabellen. Det er oplyst af DFP, at 

der i projektet indgår en transformer med 

ydelse ca. 5 MW. Såfremt 

transformeren indgår i denne post, 

forekommer den lav. 

500 m2. Det antages, at bygningen skal 

rumme varmepumpe inkl. 

fjernvarmetilslutning og transformerstation. I 

tabel 4.7 er der afsat 7,5 mio. kr. til 

bygningen, svarende til 15.000 kr./m2. 

Vore seneste erfaringer er, at priserne for 

den forventede type bygning er over 

20.000 kr./m2. 

Kr., hvilket er ca. 2% af budgettet. 

DFP har oplyst, at al rådgivning og 

projektledelse er indeholdt i denne post. 

Dette forekommer at være en optimistisk 

vurdering. 

uforudsete udgifter. 

En reserve på 5 - 10% af den egentlige 

investering (før tilskud) er mere forventeligt. 

Med ovenstående kommentarer bør 

investeringsbudgettet revurderes, og 

formodentligt øges med 5-10 mio. kr.  

DFP har i mailkorrespondancen 

med NIRAS tidligere gjort 

opmærksom på, at de anvendte 

investeringsomkostninger findes 

relevante og anvendelige 

begrundet med at de er baseret 

på erfaringspriser fra tilsvarende 

projekter. 

Posterne i tabel 4.7 vurderes at 

være opdelt i relevante emner, 

som anskueliggør disse. 

I sidste ende er det jo den 

samlede investering, som er 

afgørende og som danner 

grundlag for anlægsudgiften 

benyttet i projektforslaget. 

Delpriserne er vejen hertil. 

Flytning af 

varmepumpeanlægget til 

eksisterende bygning kan 

yderligere reducere den med ca. 

7,0 mio.kr, konsekvensen 

medtages ikke i nærværende 

svar, men forbedrer 

projektfordelen. 

2. høring NIRAS har påpeget nogle mangler ved 

investeringsoverslaget, hvilke Svendborg 

Fjernvarme afviser med begrundelsen, at de 

er baseret på erfaringspriser fra tilsvarende 

projekter. Ligeledes nævnes en mulighed for 

at flytte varmepumpen til en eksisterende 

bygningen for at reducere 

investeringsomkostningen. 

Det fastholdes med henvisning til første 

høringssvar fra 13. maj, at 

investeringsomkostningerne er optimistiske 

og uden sædvanlige reserver. 

Tidligere svar om at de 

anvendte  

investeringsomkostninger findes 

relevante og anvendelige 

fastholdes. 
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Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Kommunen vurderer, det er vigtigt at størrelsen af den planlagte investering er 

retsvisende, specielt da der søges om kommunegaranti for investeringen. 
Kommunen vurderer, at varmepumpens direkte pris ikke er urealistisk ud fra 
teknologikataloget. Kommunen vurderer, at der i prisen for bygningen er indlagt en 

buffer for investeringen, idet der arbejdes med en mulighed for at sætte 
varmepumpen op i eksisterende bygning.  

Der er i projektforslaget regnet på følsomhed for investeringen i de 
samfundsøkonomiske beregninger. Med f.eks. 10 % ændring i anlægsinvesteringen er 
der stadigvæk en positiv samfundsøkonomi på 51 mio kr. Kommunen vurderer derfor, 

at projektet er robust mht investeringen. 
 

 
 
 

5. Drift og vedligehold 

 DGD (NIRAS) Svendborg Fjernvarme (DFP) 

2. høring I opdateringen af projektforslaget er drift- og 

vedligehold for selve varmepumpen 

reduceret fra 35 kr./MWh til 24 kr./MWh. 

Dette er i overensstemmelse med 

teknologikatalogernes estimat for drift og 

vedligehold af en eldrevet varmepumpe.

   

Ingen bemærkninger. 

 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Kommunen har ingen yderligere bemærkninger. 
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Svendborg Kommunes vurdering 
 
Det forvaltningsretlige officialprincip indebærer, at alle relevante forhold skal være 

belyst, inden en kommune kan træffe afgørelse i en sag og at oplysningerne skal 
være pålidelige. Det er kommunens ansvar at oplysninger der er anvendt i en 

afgørelse er korrekte. 
 
Svendborg Kommune vurderer på baggrund af de modtagne oplysninger fra 

Svendborg Fjernvarme, at have et tilstrækkeligt oplyst grundlag for at kunne træffe 
en afgørelse i sagen.  

 
Svendborg Kommune har i kommunens selvstændige vurdering og stillingtagen til 

projektforslaget, ikke fundet anledning til at sætte spørgsmålstegn ved pålideligheden 
af oplysningerne i projektforslaget. Kommunen har overordnet lagt vægt på, at 
afgiver et selskab urigtige eller vildledende oplysninger i et projektforslag eller i et 

høringssvar til et projektforslag, kan dette straffes med bøde.  
 

Kommunen finder at faglige uenigheder i anvendte tekniske forudsætninger ikke 
behøver at betyde, at de anvendte tekniske forudsætninger er misvisende eller 
urigtige. Dette forhold afspejler blot, at der kan opstilles mange forskellige 

betragtninger og forudsætninger om energisystemet. 
 

Projektbehandlingen er koordineret med afdelingen ”Natur og Miljø”, Industrimiljø så 
sagsbehandling m.h.t. VVM-screening er kørt sideløbende, samt afdelingen ”Plan og 
Udvikling” mht placering af anlægget indenfor eksisterende lokalplan. Dermed er 

projektbekendtgørelsens § 24 stk. 1 opfyldt.   
 

Samfunds-, bruger- og selskabsøkonomi 
Nedenfor er gengivet konklusionerne fra projektforslaget. 
 

Samfundsøkonomi 
 
Samfundsøkonomien skal være positiv for at sikre at ressourcerne udnyttes bedst 

muligt på energiområdet. 
De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført dels efter Energistyrelsens 

forskrifter dvs. ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 
2018” samt ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fpr energipriser og 
emissioner, november 2018. Kalkulationsrenten er sat til 4 % (som fastsat af 

Energistyrelsen), og med en tidshorisont på 20 år. 
 

Der er beregnet en samfundsøkonomisk fordel på 63,4 mio. kr over en 20-årig 
periode, svarende til 9 % ved at etablere en varmepumpe .   
 

 
 



 

29 
 

Følsomhed for ændrede forudsætninger. 
 
Energistyrelsen anbefaler, at der udføres følsomhedsanalyser i forbindelse med 
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet for at teste resultaternes robusthed 

over for ændringer i centrale, usikre forudsætninger. 
 

Der er beregnet følsomheder på følgende, hvor ingen af scenarierne giver en negativ 
samfundsøkonomisk projektfordel, med undtagelse af at et mindsket varmebehov på 
10% ender ud med at blive en anelse negativ: 

 +/- 20 % i gaspris 
 +/- 20 % i elpris 

 +/- 10 % i anlægsinvestering 
 +/- 10 % i varmebehov 
 hhv. 3 og 5 % i kalkulationsrente 

 ingen energibesparelser 
 Ingen varme fra affaldsforbrændingen 

 10 og 20 MW varmepumpe 
 
Projektet vil have en samfundsøkonomisk fordel ved at installere en varmepumpe til 

erstatning af primært gaskedler, trods ændring i ovenstående faktorer indenfor 
relevante intervaller, hvorved kommunen betrager projektet som robust. 

 
Ansøger har ønsket evt at begrænse projektet til en 10 MW varmepumpe. Kommunen 
vurderer, at dette kan indeholdes i denne godkendelses rammer, idet projektet også 

giver en positiv samfundsøkonomi. 
 

Ansøger har desuden lavet en scenarieberegning over samfundsøkonomien hvis SKV 
på et tidspunkt lukker. Denne beregning viser også en samfundsøkonomisk fordel ved 
at installere en varmepumpe. 

 
Kommunen konstaterer, at der er samfundsøkonomisk overskud ved at gennemføre 

projektet jf, projektbekendtgørelsens § 6.   
 

Selskabsøkonomi 
 
I projektforslaget er der foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske 
konsekvenser ved at investere i en varmepumpe. 

Ifølge beregningerne i projektforslagets bilag 8, så vil der være en økonomisk fordel 
for selskabet på 13,1 til 18,7 mio kr/år, i gennemsnit 16,2 mio kr/år. Dette er incl. 

salg af energibesparelser på 20,5 mio kr. Uden et salg af energibesparelse, vil den 
økonomiske fordel være 14,1 mio kr. 
 

Kommunen vurderer, at beregningerne kan godkendes, og resultatet kan accepteres. 
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Brugerøkonomi 
 
I projektforslaget er det beregnet, at et standardhus med et årligt varmebehov på 
18,1 MWh, vil få en gennemsnitlig årlig besparelse på 1.584,- kr./år. 

 
Uden et salg af energibesparelse i projektet, bliver den gennemsnitlige årlige 

besparelse på 1.366 kr. for et standardhus. 
 
Kommunen vurderer, at beregningerne kan godkendes, og resultatet kan accepteres. 

 

Miljømæssige forhold 
 

I de samfundsøkonomiske beregninger medtages de samfundsøkonomiske 
miljøomkostninger i form af en værdisætning af emission af CO2, N2O, CH4, NOx, SO2 

og PM2,5 (partikler). 
 
Kommunen lægger vægt på, at der bliver en miljømæssig fordel ved at gennemføre 

projektet - specielt på klimagasserne. For CO2 sker der en reduktion på 6.581 tons 
årligt ved projektet i gennemsnit i den 20 årige periode. Methan stiger med 57 tons 

årligt (svarende til 1.205 tons CO2). Samlet set sker der en mindskelse af CO2-
ækvivalener på 5.376 tons CO2/år . Der sker et fald i gasserne N2O, NOx, SO2 og 
PM2,5 (partikler). 

 
Svendborg Kommune har vedtaget en Klima- og Energipolitik 2013. Den afspejler de 

statslige mål omkring reduktion af CO2 udledningen, via energibesparelser og indførsel 
af vedvarende energi. Med projektforslagets beregnede fald i CO2 udledning, lever 
projektforslaget op til kommunens målsætning om energibesparelser via 

virksomhedsinitiativer og individuel opvarmning. 
 

Samlet vurdering 
Der er foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af 
projektet i forhold til nudriften: 

 De selskabsøkonomiske beregninger viser en en økonomisk fordel for selskabet 
på i gennemsnit 16,2 mio kr/år, der vil kunne komme forbrugerne til gode. 

 Brugerøkonomien viser at et standardhus med et årligt varmebehov på 18,1 

MWh, vil få en gennemsnitlig årlig besparelse på 1.584,- kr./år.  
 Der er en positiv samfundsøkonomisk gevinst på cirka 63,4 mio. kr over en 20 

årig periode ved en kalkulationsrente på 4 %.  
 Miljømæssigt vil udledningen af CO2 falde med cirka 5.376 tons/år. 

 

Kommunen konkluderer, at projektforslaget kan godkendes ifølge kravene i 
projektbekendtgørelsens § 26 stk. 1.  

 
Derudover vurderer kommune at der også vil være afledte effekter ved opsætning af 
en stor varmepumpe, som f.eks: 

• Øget forsyningssikkerhed 
• Øget fleksibilitet i fjernvarmeproduktionen 
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Konklusion 
 

Svendborg Kommune finder at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 26 stk. 1 for 
godkendelse af projektforslaget er til stede. Det er Svendborg Kommunes samlede 
vurdering, at projektforslaget er i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i 

projektbekendtgørelsen samt varmeforsyningslovens formålsparagraf §1, stk. 1 og 2. 
Projektet lever op til Svendborg Kommunes overordnede energipolitik, varmeplan og 

kommuneplan. 
 

Bilag 
 
Bilag 1:  Revideret projektforslag af 28. maj 2019. 

Bilag 2: Alle høringssvar samt bemærkninger fra ansøger  
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