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Høringssvar fra Svendborg Kraftvarme A/S vedrørende 

Projektforslag ”Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. - Etablering af 

eldrevet luft/vand varmepumpe Bodøvej 13”. 

 

 

Svendborg Kraftvarme vil med dette høringssvar kommentere Svendborg 

Fjernvarme A.m.b.a.’s projektforslag om etablering af eldrevet luft/vand 

varmepumpe Bodøvej 13, Svendborg. 

 

Svendborg Kraftvarme har kommentarer i forhold til følgende emner: 

-Fremløbstemperatur/Placering. 

-Svendborg Fjernvarmes produktionskapacitet/Forsyningssikkerhed 

-El eller gasmotordrevet Varmepumpe 

 

 

Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til fremløbstemperatur fra 

varmepumpe og placering af varmepumpe. 

 

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.  
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Ønsker SFV, at fastholde en fremløbstemperatur fra varmepumpen på 75°C, bør en 

placering af varmepumpen tættere på fjernvarmeforbrugerne overvejes.  

 

 

Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til Svendborg Fjernvarmes 

produktionskapacitet og forsyningssikkerhed. 

 

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 COP-

værdi 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. 

 

 

Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til el eller gasmotor-drevet luft/vand 

varmepumpe. 

 

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.  
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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. 
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Notat

Dansk Gas Distribution A/S

Etablering af eldrevet luft/vand 

varmepumpe i Svendborg

Kommentarer til Projektforslag 

af 13. marts 2019

1 Indledning
Svendborg Kommune har sendt et projektforslag udarbejdet af Dansk Fjernvarmes 

Projektselskab (DFP) for Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. i høring. Projektforslaget 

vedrører etablering af en eldrevet luft/vand varmepumpe med ydelse ca. 15 MW

varme, som i projektforslaget drives med el fra eksisterende naturgasfyrede kraft-

varmemotorer. Sammen med kraftvarmemotorernes varmegenvinding opnås der-

med en naturgasdrevet varmepumpe med ydelse ca. 20 MW. Projektforslaget kon-

kluderer, at der er en samfundsøkonomisk fordel (nutidsværdi) på 68,4 mio. kr. 

ved projektet i forhold til en reference med fortsat varmeproduktion bestående af 

ca. 51% affaldsbaseret varme, ca. 40% varme fra naturgasfyrede kedler, ca. 6% 

fra en elkedel og ca. 3% fra kraftvarmemotorer.

Dansk Gas Distribution A/S (DGD) har anmodet NIRAS om at gennemgå projekt-

forslaget i forbindelse med høringen.

2 Generelt
Projektforslaget følger delvist Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske 

analyser på energiområdet1 fra juli 2018, men er uklart på en række områder, 

herunder:

 Dokumentation af forudsætninger om investeringer og driftsudgifter

 Dokumentation af den forudsatte system COP

 Risikovurdering i forbindelse med følsomhedsberegning

Det fremgår af vejledningen, at projektforslaget skal indeholde tilstrækkelig doku-

mentation til, at de økonomiske beregninger kan genskabes.

                                                  

1
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/vejledning_i_samfundsoekonomiske_analyser_paa_energiomraadet_-_juni_2018_v1.1.pdf

13. maj 2019
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Revision
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Kontrolleret af

Godkendt af

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/vejledning_i_samfundsoekonomiske_analyser_paa_energiomraadet_-_juni_2018_v1.1.pdf
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For at afklare nogle af emnerne har NIRAS haft en dialog med DFP, som har ført til 

en bedre forståelse af projektforslaget og dets forudsætninger.

Projektets samfundsøkonomiske fordel er ikke robust, idet en række forudsætnin-

ger for beregning af den samfundsøkonomiske fordel er diskutable. Det bemærkes

hertil, at projektets samfundsøkonomiske fordel er afhængig af det forudsatte 

energisparetilskud, som forudsætter at projektet realiseres inden udganges af 

2020.

3 Kommentarer

3.1 System COP 
Der er oplyst en system COP på 2,1. DFP har oplyst, at tallet er beregnet som for-

holdet mellem total varmelevering og summen af el- og varmeydelse for motoren. 

Hermed tages der i beregningen ikke højde for den gasmængde, som ikke nyttig-

gøres 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 en-

hed 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 brænd-

selsudgifterne i projektet med ca. 17%, svarende til ca. 36 mio.kr.

3.2 Reinvestering i Svendborg Kraftvarme
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 omkost-

ninger i projektet med ca. 24 mio. kr.

3.3 Energibesparelse
Det fremgår af afsnit 4.6, at værdien af (salg af indberetningsret til) energibespa-

relsen 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 var-

meproduktionen 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 

                                                  

2 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/aftale_af_16._december_2016_om_en-
ergiselskabernes_energispareindsats_gaeldende_01.01.2019.pdf

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/aftale_af_16._december_2016_om_energiselskabernes_energispareindsats_gaeldende_01.01.2019.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/aftale_af_16._december_2016_om_energiselskabernes_energispareindsats_gaeldende_01.01.2019.pdf
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energispareaftalen er ca. 10,5 MW. Det fremgår af bilag 4, side 3, at varmepum-

pen 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.

3.4 Risiko vedrørende energibesparelse
Det bemærkes, at energiselskabernes energispareordning ophører med udgangen 

af 2020. Den forudsatte værdi af energibesparelser er således betinget af, at var-

mepumpen ibrugtages inden udgangen af 2020.

Der anbefales en risikovurdering i forhold til tilskuddet.

3.5 Investeringsoverslag
Der er ikke fremlagt dokumentation for tallene i tabel 4.7 (fordeling af anlægsud-

gifter). Umiddelbart giver tabellen anledning til følgende kommentarer:

 El varmepumpe er på linje med Teknologikataloget 

 SRO-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.

 Der forventes opført en bygning på ca. 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.

 Budgetposten ”omkostninger” er på 2 mio. 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. 

 Budgettet omfatter ikke en post til uforudsete udgifter.

En reserve på 5 - 10% af den egentlige investering (før tilskud) er mere for-

venteligt.

Med ovenstående kommentarer bør investeringsbudgettet revurderes, og formo-

dentligt øges med 5-10 mio. kr.

4 Konklusion
Da dialogen med DFP om forudsætninger ikke har kunne afsluttes inden høringsfri-

sten er der ikke foretaget en genberegning af den samfundsøkonomiske fordel. En 

meget overordnet vurdering af reduktionen i samfundsøkonomisk fordel med ud-

gangspunkt i tabel 5.3 i projektforslaget kunne være:

Emne Reference Projekt Fordel

Udgangspunkt 706 638 68

System COP 1,8 +36 -36

Tabel 4.1: Samfundsøkono-
misk resultat for referencen  
og projektet samt en vurde-
ring af effekten fra de foreslå-
ede korrektioner.
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Emne Reference Projekt Fordel

Reinvestering Svendborg KV +24 -24

Energibesparelse kun på el VP +4 -4

Uforudsete omkostninger ? ?

I alt foreslåede korrektioner +64 -64

Projektfordel efter kommentarer 706 702 4

Risiko ved energisparetilskud +16 -16

Projektfordel uden tilskud -12

Det fremlagte projektforslag ses at have en begrænset samfundsøkonomisk fordel, 

såfremt det foreliggende investeringsbudget lægges til grund. Projektets sam-

fundsøkonomiske fordel er betinget af, at der opnås tilskud til den beregnede 

energibesparelse. Dermed er der en samfundsøkonomisk risiko ved projektet, som 

bør vurderes nærmere. 
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HØRINGSSVAR  

 

Sag: Projektforslag - Etablering eldrevet luft-/vand varmepumpe, Bodøvej 13, Svendborg 

Klient: SFV A.m.b.a. 

Dato: 28. maj 2019 

Udarbejdet af: Jørgen Risom, Dansk Fjernvarmes Projektselskab 

 

 

 

0. Indledning 

Svendborg kommune har den 15. ds. fremsendt høringssvar fra DGD på ovennævnte projektforslag til 

kommentering hos SFV A.m.b.a. 

I det efterfølgende behandles på vegne af SFV A.m.b.a. det modtagne høringssvar dateret 13. maj 

2019, udarbejdet af NIRAS for Dansk Gas Distribution A/S. 

Dansk Gas Distribution A/S, vil i det efterfølgende blive omtalt, som DGD og SFV som SFV. 

 

1. Konklusion på behandling af høringssvaret fra DGD 

DFP har med baggrund i det modtagne høringssvar afgivet vores bemærkninger hertil.  

Disse fremgår i det efterfølgende, hvor punkterne refererer til de tilsvarende i DGD´s hørings-

svar. 

Der er herudover udført samfundsmæssige beregninger med nedenfor nævnte oplistede forud-

sætninger.  

Forudsætninger som DFP finder relevant medtages fra det modtagne høringssvar.  

Ikke benyttede forudsætninger og begrundelse herfor fremgår af høringssvaret til enkelte punk-

ter. 

• Reinvesteringer i kraftvarmeanlægget medtages jf. punkt 3.2. 

• D&V for varmepumpeanlægget nedsættes til 24 kr./MWh, som er beregnet ud fra doku-

menterede udgifter til gasmotoranlæg sammen med tilsvarende fra varmepumpeanlæg. 

System-COP på 2,1 fastholdes, begrundet med at den anvendte luftkøle-COP på 3,3 er gæl-

dende for varmepumpens eldrevne luftkøleanlæg, når denne alene skal præstere en frem-

løbstemperatur på 75°C, uden nogen form for samdrift med andre anlæg som f.eks. affalds-

kraftvarmeanlægget.  
 

Ved optimeret samdrift mellem varmepumpens luftkølere samt gasmotorvarme og affalds-

kraftvarme, der indgår som grundlast, vil det være muligt at drifte varmepumpens luftkøle-

anlæg med en fremløbstempearatur på f.eks. 55 °C samtidig med andre produktionsanlæg 

driftes med fe.sk. 95 °C i fremløbstemperatur. 
  

Med de under punkt 3.1 beskrevne virkningsgrader fås den anvendte system-COP på 2,1. 

Stemmer i øvrigt fint overens med den system COP-værdi på 2,1, med en luftkøle-COP på 

4,2, som NIRAS selv har anført i deres projektforslag af april 2018 ”Projektforslag for etable-

ring af gas- og eldrevet varmepumpe, Bording Kraftvarmeværk, april 2018”.  

Øvrige forudsætninger i det udarbejdede projektforslag, herunder salg af energibesparelser og 

investeringer fastholdes uændrede. 
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Resultatet, som fremgår af afsnit 4, viser at projektforslaget under nævnte forudsætninger også 

vil være samfundsøkonomisk rentabelt i forhold til referencen. 

Det skal bemærkes at de antagelser, som eksempelvis investeringer, uforudsete udgifter og om-

kostninger m.m. der fremlægges af DGD fremlægger beror på deres vurderinger heraf. 

De af DGD fremkomne bemærkninger til DFP´s anvendte forudsætninger er vi ikke enige i og 

fastholder således i projektforslaget anvendte.  

2. Generelt 

I det efterfølgende har DFP på vegne af SFV afgivet sine kommentarer og/eller supplerende be-

mærkninger til DGD´s høringssvar. 

DGD skriver: 

Projektforslaget følger delvist Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på 

energiområdet fra juli 2018, men er uklart på en række områder, herunder: 

• Dokumentation af forudsætninger om investeringer og driftsudgifter 

• Dokumentation af den forudsatte system COP 

• Risikovurdering i forbindelse med følsomhedsberegning 

Det fremgår af vejledningen, at projektforslaget skal indeholde tilstrækkelig dokumentation til, 

at de økonomiske beregninger kan genskabes. 

DFP-svar: 

Projektforslaget indeholder den fornødne dokumentation, som gør det muligt at genskabe be-

regningerne, herunder også de af COWI oplyste værdier for reinvesteringer for både reference 

og projekt fra rapporten, ”Svendborg Kraftvarme, Resumérapport, Teknisk og økonomisk vurde-

ring 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. 

DGD skriver: 

Projektets samfundsøkonomiske fordel er ikke robust, idet en række forudsætninger for bereg-

ning af den samfundsøkonomiske fordel er diskutable.  

DFP-svar: 

Såfremt DGD mener projektforslaget ikke er robust burde dette være nævnt i den korrespon-

dance, som har været mellem NIRAS og DFP. 

Det ville have været ønskeligt, og også muligt, at have fået kendskab til de af DGD fremsatte 

manglende forudsætninger, bl.a. gennem den forud for høringssvaret værende mailkorrespon-

dance mellem NIRAS og DFP.  

Herved kunne relevante emner, som nu debatteres i høringssvaret kunne være afdækket på et 

tidligere tidspunkt ved at disse, som DGD nu synes at mangle var kommet frem noget tidligere 

og resultaterne heraf ikke, som nu er blevet et diskussionsemne. 

DFP mener i øvrigt at projektforslaget indeholder den fornødne dokumentation 

 

 



 

 

  

Side 3 af 6  
  

 

 

DGD skriver: 

Det bemærkes hertil, at projektets samfundsøkonomiske fordel er afhængig af det forudsatte 

energisparetilskud, som forudsætter at projektet realiseres inden udganges af 2020. 

DFP-svar: 

Med hensyn til det indregnede energisparetilskud, er der jf. punkt 3.4 i nærværende, forklaring 

på dette, hvor det også fremgår at der er taget hensyn hertil. 

3. Kommentarer  

3.1 System COP 

DGD skriver: 

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 bereg-

ningen 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 varme-

virkningsgrad 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. 

DFP-svar: 

System-COP på 2,1 fastholdes, begrundet med, at den anvendte COP på 3,3 er for luftkøleran-

lægget 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 der-

med 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.  

DGD skriver: 

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. 

DFP-svar: 

Beregning udført af NIRAS er vi ikke enig i. 

3.2 Reinvestering i Svendborg Kraftvarme 

 DGD skriver: 

Det fremgår af tabel 5.3, at der i referencen indgår reinvesteringer i Svendborg Kraftvarme (af-

faldsforbrænding) med en nuværdi på 23,9 mio. 

Svendborg kraftvarme har samme varmeproduktion i reference og projekt, hvorfor reinve-

steringen også må forventes i projektet. Dermed øges nuværdien af omkostninger i projektet 

med ca. 24 mio. kr. 
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DFP-svar: 

Under de givne forudsætninger vil det være en korrekt antagelse. Projektforslaget er blevet til-

rettet efterfølgende med dette. 

3.3  Energibesparelse 

 DGD skriver: 

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 gæl-

dende energispareaftale2, altså som varmeproduktionen fra en eldrevet varmepumpe fratruk-

ket 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 kraftvar-

memotoren, 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 fuldlastti-

mer. 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. 

DFP-svar: 

Energibesparelsen fremkommer ved tidligere omtalte luftkøle-COP på 4,0 under optimeret sam-

drift med bl.a. affaldskraftvarmen. 

DGD´s beregning af energibesparelsen er vi ikke enig i og forholder os derfor ikke til denne. 

3.4  Risiko vedrørende energibesparelse 

 DGD skriver: 

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. 

DFP-svar: 

Der er udført risikovurdering af dette forhold, hvilket også fremgår af projektforslagets side 22.  

3.5  Investeringsoverslag 

DGD skriver: 

Der er ikke fremlagt dokumentation for tallene i tabel 4.7 (fordeling af anlægsudgifter). Umid-

delbart giver tabellen anledning til følgende kommentarer: 

• El varmepumpe er på linje med Teknologikataloget 

• SRO-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. 

• Der forventes opført en bygning på ca. 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. 

http://mio.kr/
http://mio.kr/
http://mio.kr/
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• Budgetposten ”omkostninger” er på 2 mio. Kr., hvilket er ca. 2% af budgettet. DFP har op-

lyst, at al rådgivning og projektledelse er indeholdt i denne post. Dette forekommer at 

være en optimistisk vurdering. 

• Budgettet omfatter ikke en post til 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-svar: 

DFP har i mailkorrespondancen med NIRAS tidligere gjort opmærksom på, at de anvendte inve-

steringsomkostninger findes relevante og anvendelige begrundet med at de er baseret på erfa-

ringspriser 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. 

4. Konklusion 

Da dialogen med DFP om forudsætninger ikke har kunne afsluttes inden høringsfristen er der 

ikke foretaget en genberegning af den samfundsøkonomiske fordel. En meget overordnet vurde-

ring af reduktionen i samfundsøkonomisk fordel med udgangspunkt i tabel 5.3 i projektforslaget 

kunne være: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DFP-svar: 

DFP har udført ny beregning, hvor der er medtaget reinvestering i SKV og øvrige anvendte vær-

dier uændrede bortset fra D&V på varmepumpen sættes til 24 kr./MWh, en værdi som er doku-

menteret af SFV. 

Samfundsøkonomien ser efter de foretagne ændringer herefter således ud som worst-case:  

Resultater af 

samfundsøkonomiske 

analyser

Brændsel

[kr.]

D&V

[kr.]

Investering

[kr.]

Emissioner

[kr.]

Afgiftsprovenu 

(10% modregnes)

[kr.]

I alt

[kr.]

Reference 403.044.813 250.840.253 23.898.738 84.465.093 557.422.497 706.506.647

Projekt 214.402.024 272.955.922 118.661.634 73.273.801 361.661.421 643.127.238  

Projektforslaget giver stadig positiv samfundsøkonomi med ovennævnte tilretninger.  

 

Emne Reference Projekt Fordel 

Udgangspunkt 706 638 68 

System COP 1,8   +36 -36 

Reinvestering Svendborg KV   +24 -24 

Energibesparelse kun på el VP   +4 -4 

Uforudsete omkostninger   ? ? 

I alt foreslåede korrektioner   +64 -64 

Projektfordel efter kommentarer 706 702 4 

Risiko ved energisparetilskud   +16 -16 
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Vi finder det desuden ikke at være relevant, at samtlige parametre skal indregnes samtidig. 

Værdierne vil, når de benyttes samlet, overordnet set bidrage til at trække projektforslaget i ne-

gativ retning. 

Der er ikke belæg for denne antagelse, som det er forudsat i DGD´s beregning ovenfor. 

Specielt når der benyttes værdier, som kan diskuteres, så bør denne analyse først ske i fb. med 

eventuelle følsomhedsberegninger.  

Antagelser omkring investeringsbeløb, herunder bygningens pris, uforudsete omkostninger m.m. 

størrelse beror alene på en antagelse som DGD fremlægger, hvorfor DFP fastholder de anvendte 

budgettal, som stammer fra tilsvarende projekter.  

System-COP på 2,1 fastholdes, hvilket begrundes med at der er anvendte COP på 3,3 er for 

varmepumpen og luftkøleranlægget.  

Omsat til samdrift med værkets øvrige varmeproducerende anlæg, herunder affaldsvarme og 

motorvarme med højere fremløbstemperatur end varmepumpen kan levere, fås det en COP på 

ca. 4,0. Sammen med de under punkt 3.1 omtalte virkningsgrader på motoranlæg fås en COP 

på 2,1. 
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HØRINGSSVAR  

 

Sag: Projektforslag - Etablering eldrevet luft-/vand varmepumpe, Bodøvej 13, Svendborg 

Klient: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. 

Dato: 28. maj 2019 

Udarbejdet af: Jørgen Risom, Dansk Fjernvarmes Projektselskab 

 

 

0. Indledning 

Svendborg kommune har den 15. maj 2019 fremsendt høringssvar fra Svendborg Kraftvarme A/S til 

kommentering hos Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. 

Høringssvaret, som vedrører ovennævnte projektforslag, er dateret den 10. maj 2019. 

I det efterfølgende Har DFP på vegne af Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. behandlet høringssvaret, 

hvor vores svar refererer til de tilsvarende i SKV´s høringssvar. 

 

Svendborg Kraftvarme A/S omtales i det efterfølgende som SKV og Svendborg Fjernvarme som SFV. 

1. Kommentarer fra SKV 

1.1 Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til fremløbstemperatur fra varmepumpe og  

placering af varmepumpe. 

 
SKV skriver: 

Svendborg Fjernvarmes (SFV’s) projektforslag beskriver etableringen af en luft/vand varme-

pumpe, der skal producere fjernvarme med en fremløbstemperatur på 75°C, med en gennem-

snits 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 fremløbstempera-

tur 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 temperaturer, 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. 

DFP-svar: 

Svendborg Fjernvarme har ikke behov for at varmepumpen leverer en fremløbstemperatur over 

75°C, hvorfor varmepumpeanlægget dimensioneres for denne temperatur som maksimal frem-

løbstemperatur. 
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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 an-

læg. 

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 an-

lægs fremløbstemperaturer hæves op mod de 95°C. 

Når SFV kører med en høj fremløbetemperatur fra produktionsanlæg, sker det af hensyn til la-

gerkapaciteten på akkumuleringstanken. 

1.2 Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til Svendborg Fjernvarmes produktionskapaci-

tet og forsyningssikkerhed. 

SKV skriver: 

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 elnet, af hensyn til for-

syningssikkerheden. 

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 re-

ference til max. 89 MW i ca. 200 timer/år. 

Ud fra denne reference undrer det, at der i projektforslaget argumenteres for en varmepumpe-

løsning som begrundes i forsyningssikkerhed. 

Placerer man varmepumpeanlægget mere centralt og dermed tættere på fjernvarmeforbru-

gerne, kunne Svendborg Fjernvarmes ældre oliekedler med lav virkningsgrad (oplyst til ca. 

86%) erstattes med en eldrevet varmepumpe med COP-værdi 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. 

DFP-svar: 

Projektforslaget baserer sig på et varmepumpeanlæg, hvor bestående produktionsenheders 

driftsandel er indregnet i forhold til produktion og økonomi, både i referencen og projektet. Pro-

jektforslaget 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 miljø-

mæssige 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. 
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1.3 Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til el eller gasmotor-drevet luft/vand varme-

pumpe. 

SKV skriver: 

SKV efterlyser en nærmere redegørelse for den opdeling, der er foretaget i projektforslagets Ta-

bel 4.1 - Produktionsfordeling i kolonnen ”Projekt”. 

Det ser ud til, at den varme mængde, 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. 

DFP-svar: 

Produktionsfordelingen er opdelt i for hver enkelt produktionsenhed for hver enkelt brændsels-

type.  

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. 
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Notat 

 
Dansk Gas Distribution A/S 

 
Etablering af eldrevet luft/vand 

varmepumpe 
 
Kommentarer til revideret projektfor-

slag af 28. maj 2019 
 

 

1 Indledning 
Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. ønsker at etablere en eldrevet varmepumpe, som 

fortrinsvis drives af egenproduceret el fra eksisterende naturgasfyrede kraftvarme-

motorer, og har i den forbindelse udarbejdet et projektforslag i henhold til varme-

forsyningsloven. Dansk Gas Distribution (DGD) havde i den forbindelse med bi-

stand fra NIRAS kommentarer til projektforslagets forudsætninger og antagelser. 

Svendborg Fjernvarme har med assistance fra DFP svaret på DGDs bemærkning 

og udsendt et revideret projektforslag. I den reviderede version er de primære ret-

telser, at reinvesteringer i affaldskraftvarmeanlægget medtages i både projekt og 

reference, og at udgifter til drift og vedligehold af varmepumpen er nedsat. 

I dette notat følges der op på DGDs kommentarer til sagen.  

2 Generelt  
NIRAS har påpeget, at dokumentationen for flere af projektforslagets forudsætnin-

ger er uklare, herunder dokumentation for investeringsomkostninger, driftsudgifter 

og forudsat system COP. Det fastholdes, at de anvendte antagelser bør være 

bedre dokumenteret i henhold til Energistyrelsens vejledning1. 

3 Kommentarer 

3.1 System COP 
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 Fjern-

varme 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 (affalds-

forbrænding), at fremløbstemperaturen i fjernvarmesystemet om vinteren er 90-

                                                 

1 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/vejledning_i_samfundsoekonomiske_analy-
ser_paa_energiomraadet_-_juni_2018_v1.1.pdf  

13. juni 2019 

Projekt nr.: 10401484 

Dokument nr.: 1232216180 

Version 2 

Revision  
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Kontrolleret af NBA 

Godkendt af NBA 

 

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/vejledning_i_samfundsoekonomiske_analyser_paa_energiomraadet_-_juni_2018_v1.1.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/vejledning_i_samfundsoekonomiske_analyser_paa_energiomraadet_-_juni_2018_v1.1.pdf
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95°C. Dette forudsætter, såfremt gasmotorerne producerer ca. 75°C, at affalds-

kraftvarme og kedelanlæg producerer fjernvarmevand ved meget høje temperatu-

rer (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 måne-

der 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 projekt-

forslaget.  

Det fastholdes derfor, at COP værdien i projektforslaget ikke er tilstrækkeligt un-

derbygget, 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 an-

læggets 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 note-

res, at det er en varmepumpe, som: (1) skal køre grundlast og derfor har betyde-

lig flere 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. 

3.2 Reinvestering i Svendborg Kraftvarme 
Intet yderligere at bemærke.  

3.3 Energibesparelse 
Det ses ikke af projektforslaget, at DFP har forholdt sig til, at energibesparelsen 

kun kan beregnes af den varmeproduktion, som sker på den eldrevne varme-

pumpe. Det fastholdes derfor, at den indregnede samfundsøkonomiske værdi af 

energibesparelsen er overvurderet med ca. 4 mio. kr. 

3.4 Risiko ved energibesparelse 
Svendborg Fjernvarme har inkluderet en konsekvensberegning i det tilfælde at 

projektet ikke færdiggøres inden aftalens udløb, derfor intet yderligere at be-

mærke. 

3.5 Investeringsoverslag 
NIRAS har påpeget nogle mangler ved investeringsoverslaget, hvilke Svendborg 

Fjernvarme afviser med begrundelsen, at de er baseret på erfaringspriser fra til-

svarende 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 investerings-

omkostningerne er optimistiske og uden sædvanlige reserver.   
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3.6 Drift og vedligehold 
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 tekno-

logikatalogernes estimat for drift og vedligehold af en eldrevet varmepumpe.  

4 Opsummering 
Svendborg Fjernvarmes opdatering af projektforslaget har medført forbedringer. 

Efter NIRAS’ opfattelse har projektforslaget fortsat følgende konkrete mangler: 

• Dokumentation for SCOP på 2,1 for samlet varmeproduktion for gasmotor og 

elvarmepumpe er ikke tilstrækkelig. 

 

• Den opgjorte værdi af energibesparelsen er overvurderet, idet den medtager 

varmeproduktion fra kraftvarmemotorerne. 

 

• Investeringsoverslaget er noget optimistisk og giver ikke rum for uforudsete 

udgifter. 

 

• Det fremgår ikke, at der er indregnet omkostninger til øget drift- og vedlige-

hold for eksisterende gasmotorer, når de driver varmepumpen. 

 

Det er vurderingen, at projektets samfundsøkonomi er mere snæver end opstillet i 

projektforslaget, men umiddelbart positiv. Projektforslaget medvirker til en øget 

elektrificering af fjernvarmen og inddrager gassen i en ’smart grid’ løsning. Dansk 

Gas Distribution har derfor meddelt, at de ikke vil modsætte sig en godkendelse af 

projektforslaget.  
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Høringssvar fra Svendborg Kraftvarme A/S vedrørende 

Projektforslag ”Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. - Etablering af 

eldrevet luft/vand varmepumpe Bodøvej 13” rev. 28.05.2019. 

 

Svendborg Kraftvarme vil med dette høringssvar #2 kommentere 

Svendborg Fjernvarme A.m.b.a.’s projektforslag om etablering af eldrevet 

luft/vand varmepumpe Bodøvej 13, Svendborg revideret d. 28.05.2019. 

 

Svendborg Kraftvarme (SKV) har kommentarer i forhold til følgende 

emner: 

- Varmepumpens kobling til kollektivt el-net. 

- Sænkning af fremløbstemperatur fra varmepumpe. 

- Varmeproduktion på 198.500 MWh pr. år. 

- Udgifter til Drift & Vedligehold for varmepumpe. 

 

 

Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til varmepumpens kobling 

til kollektivt el-net. 

 

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 varmepumpe-

anlæg, 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 net-

selskab og overordnet el-net. 

 

Jævnfør gældende lovgivning – Teknisk forskrift D1, afregningsmåling og 

afregningsgrundlag afsnit 7.1.1 

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

Svendborg Kraftvarme A/S 
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kraftvarme@svendborg.dk 
 
 
 
Dato: 14. juni 2019. 
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elmarkedet/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? 

 

 

Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til en sænkning af fremløbs-temperatur 

fra varmepumpe. 

 

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. 

 

 

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for%20elmarkedet/Markedsforskrifter
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Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til projektforslagets varmeproduktion på 

198.500 MWh pr. år. 

 

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 Fjernvarme-

forsyning af SAB’s Blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej. 

 

 

Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til udgifter til Drift & Vedligehold for 

varmepumpen. 

 

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. 
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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/media/25326/budget-2019.pdf)  

 

 

 
 

https://www.svendborgfjernvarme.dk/media/25326/budget-2019.pdf


 
 
 

 

Side 1 af 3 
 

 

 

HØRINGSSVAR 2. 

 

Sag: Projektforslag - Etablering eldrevet luft-/vand varmepumpe, Bodøvej 13, Svendborg 

Klient: SFV A.m.b.a. 

Dato: 25. juni 2019 

Udarbejdet af: Jørgen Risom, Dansk Fjernvarmes Projektselskab 

 

 

0. Indledning 

Svendborg kommune har den 15. ds. fremsendt 1. høringssvar fra DGD, dateret 13. maj 2019 på 

ovennævnte projektforslag til kommentering hos SFV A.m.b.a. 

På vegne af Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. har DFP besvaret dette den 28. maj 2019 ved fremsen-

delse til Svendborg kommune, som efterfølgende har sendt svaret til kommentering hos DGD. 

DGD har den 13.06.2019 fremsendt supplerende bemærkninger til ovennævnte svar, høringssvar 2, 

udarbejdet af NIRAS for DGD. Disse er i det efterfølgende kommenteret. 

Dansk Gas Distribution A/S, vil i det efterfølgende blive omtalt, som DGD og SFV som SFV. 

 

1. Generelt 

DGD skriver: 

NIRAS har påpeget, at dokumentationen for flere af projektforslagets forudsætninger er uklare, 

herunder dokumentation for investeringsomkostninger, driftsudgifter og forudsat system COP. 

Det fastholdes, at de anvendte antagelser bør være bedre dokumenteret i henhold til Energisty-

relsens vejledning. 

De af DGD fremkomne bemærkninger til DPF’s anvendte forudsætninger er vi ikke enige i og 

fastholder således i projektforslaget anvendte.  

DFP-svar: 

Ingen bemærkninger. 

2. Kommentarer 

2.1 System COP 

DGD skriver: 

NIRAS kommenterede i det første svar på, at COP-værdien på 2,1 virkede højt og vedlagde be-

regninger baseret på virkningsgraderne for de eksisterende motorer og virkningsgrad for luft-

varmepumper fra teknologikataloget. Svendborg Fjernvarme forklarer den høje COP ved, at var-

mepumpen kun skal løfte temperaturen det første stykke, fx til 55°C, hvorefter gasmotor, gas-

kedler og affaldsanlæg løfter temperaturen det sidste stykke til 75°C. Der redegøres ikke nær-

mere 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 kedelan-

læg 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. 
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Endvidere bemærkes, at de fleste af varmepumpens fuldlasttimer (ca. 80-70%) ifølge projekt-

forslagets figur 4.2 ligger i perioden november til marts. Disse måneder har de laveste udetem-

peraturer, 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 lig-

nende. 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 DPF’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 varme-

pumpe, som: (1) skal køre grundlast og derfor har betydelig flere 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. 

DFP-svar: 

Projektforslaget indeholder den fornødne dokumentation, som gør det muligt at genskabe be-

regningerne, herunder også de af COWI oplyste værdier for reinvesteringer for både reference 

og projekt fra rapporten, ”Svendborg Kraftvarme, Resumérapport, Teknisk og økonomisk vurde-

ring 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. 

2.2 Reinvestering i Svendborg Kraftvarme 

DGD skriver: 

Intet yderligere at bemærke. 

DFP-svar: 

Ingen bemærkninger. 

2.3 Energibesparelse 

 DGD skriver: 

Det ses ikke af projektforslaget, at DFP har forholdt sig til, at energibesparelsen kun kan be-

regnes af den varmeproduktion, som sker på den eldrevne varmepumpe. Det fastholdes der-

for, at den indregnede samfundsøkonomiske værdi af energibesparelsen er overvurderet 

med ca. 4 mio. kr. 

DFP-svar: 

Under de givne forudsætninger vil det være en korrekt antagelse. Projektforslaget er blevet til-

rettet efterfølgende med dette. 

DFP-svar: 

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. 

 

 

 

http://mio.kr/
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2.4  Risiko vedrørende energibesparelse 

DGD skriver: 

Svendborg Fjernvarme har inkluderet en konsekvensberegning i det tilfælde at projektet ikke 

færdiggøres inden aftalens udløb, derfor intet yderligere at bemærke. 

DFP-svar: 

Ingen yderligere bemærkninger. 

2.5  Investeringsoverslag 

DGD skriver: 

NIRAS har påpeget nogle mangler ved investeringsoverslaget, hvilke Svendborg Fjernvarme af-

viser med begrundelsen, at de er baseret på erfaringspriser fra tilsvarende projekter. Ligeledes 

nævnes en mulighed for at flytte varmepumpen til en eksisterende bygning for at reducere in-

vesteringsomkostningen. 

Det fastholdes med henvisning til første høringssvar fra 13. maj, at investeringsomkostni-

gerne er optimistiske og uden sædvanlige reserver. 

 

DFP-svar: 

Tidligere svar om at de anvendte investeringsomkostninger findes relevante og anvendelige 

fastholdes. 

2.6  Drift & vedligehold 

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. 

DFP-svar: 

Ingen bemærkninger. 

3. Opsummering 

DGD skriver: 

Svendborg Fjernvarmes opdatering af projektforslaget har medført forbedringer. Efter 

NIRAS’ opfattelse har projektforslaget fortsat følgende konkrete mangler: 

• Dokumentation for SCOP på 2,1 for samlet varmeproduktion for gasmotor og elvarme-

pumpe er ikke tilstrækkelig. 

• Den opgjorte værdi af energibesparelsen er overvurderet, idet den medtager varmepro-

duktion fra kraftvarmemotorerne. 

• Investeringsoverslaget er noget optimistisk og giver ikke rum for uforudsete udgifter. 

• Det fremgår ikke, at der er indregnet omkostninger til øget drift- og vedligehold for ek-

sisterende gasmotorer, når de driver varmepumpen. 

Det er vurderingen, at projektets samfundsøkonomi er mere snæver end opstillet i projektfor-

slaget, men umiddelbart positiv. Projektforslaget medvirker til en øget elektrificering af fjern-

varmen og inddrager gassen i en ’smart grid’ løsning. Dansk Gas Distribution har derfor med-

delt, at de ikke vil modsætte sig en godkendelse af projektforslaget. 

 

DFP-svar: 

Svendborg Fjernvarme A.m.b.a har med baggrund i de modtagne to høringssvar fra DGD og 

egne svar herpå valgt at tage disse til efterretning og har, når DGD meddeler at de ikke vil 

modsætte sig godkendelse af projektforslaget ikke yderligere kommentarer hertil. 
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HØRINGSSVAR 2. 

 

Sag: Projektforslag - Etablering eldrevet luft-/vand varmepumpe, Bodøvej 13, Svendborg 

Klient: Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. 

Dato: 25. juni 2019 

Udarbejdet af: Jørgen Risom, Dansk Fjernvarmes Projektselskab 

 

 

0. Indledning 

Svendborg kommune har den 15. ds. fremsendt 1. høringssvar fra Svendborg Kraftvarme A/S, dateret 

10. maj 2019 på ovennævnte projektforslag til kommentering hos Svendborg Fjernvarme A.m.b.a. 

På vegne af Svendborg Fjernvarme A.m.b.a har DFP besvaret dette den 28. maj 2019 ved fremsen-

delse til Svendborg kommune, som efterfølgende har sendt svaret til kommentering hos Svendborg 

Kraftvarme A/S. 

Svendborg Kraftvarme A/S har den 14.06.2019 fremsendt supplerende bemærkninger på ovennævnte 

svar til Svendborg kommune, høringssvar 2. Disse er i det efterfølgende kommenteret. 

Svendborg Kraftvarme A/S omtales i det efterfølgende som SKV og Svendborg Fjernvarme som SFV. 

 

1. Kommentarer fra SKV 

1.1 Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til varmepumpens kobling til kollektivt net. 

 
SKV skriver: 

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 fjernvar-

mekunderne. 

Samtidig er den del af sætningen, der omhandler ”kobling til kollektive elnet” også fjernet. 

Betyder det, at SFV nu søger om projektgodkendelse til et varmepumpe-anlæg, der udeluk-

kende 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 net selskab og overordnet elnet. 

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". 

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for%20elmarkedet/Markedsforskrifter
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Regler-for%20elmarkedet/Markedsforskrifter
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Ovenstående betyder, at strømmen fra gasmotoranlægget først skal sælges for derefter at kø-

bes tilbage inkl. afgifter og omkostninger til net-selskab og overordnet elnet, hvilket vil give be-

tydelige 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, ind-

regnet i projektforslaget? 

DFP-svar: 

Af bilag 5 i projektforslaget fremgå, at der både medregnes henholdsvis el indtægt/udgift fra de 

til anlægget el forbrugende/producerende enheder. 

Hvorledes anlæggets el kobling er udført vurderes derfor ikke at have en betydning for dette. 

1.2 Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til en sænkning af fremløbstemperatur fra  

varmepumpe. 

SKV skriver: 

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 varme-

pumpens fremløbstemperatur, skyldes det er ønske om at udnytte akkumuleringstanken opti-

malt samt muliggøre en sænkning af fremløbstemperaturen fra varmepumpen”. 

SKV vil for god ordens skyld gøre opmærksom på, at SKV ligeledes ønsker en så lav fremløbs-

temperatur 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 elpriser, vil det give SKV en større indtægt at kunne sælge mere el. Om som-

meren vil en lavere fremløbstemperatur (og returtemperatur) være med til, at reducere bortkø-

ling 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 mu-

lighed for at supplere fjernvarme med op med 95°C varmt fjernvarmevand fra SKV. 
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DFP-svar: 

Temperatur set-points fra varmepumpen fastlægges ud fra hvad der er mest optimalt i den en-

kelte 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. 

1.3 Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til projektforslagets varmeproduktion på 

198.500 MWh pr. år  

SKV skriver: 

Projektforslaget baserer sig på en årlig varmeproduktion på 198.500 MWh og omfatter det eksi-

sterende fjernvarmenet samt Svendborg Andels-Boligforenings (SAB) afdeling Byparken og 

Strynøvej. 

I projektforslagets Tabel 5.8 er følsomheden opgjort for ændringer i varmebehovet med hen-

holdsvis +/- 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-Bo-

ligforenings, blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej” 

Af godkendelsen fremgår det, at ”Forsyningsområdet der søges konverteret til fjernvarme om-

fatter et samlet boligareal på 114.000 m2 med et varmebehov på 13.450 MWh/år for 1.461 bo-

liger”. 

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 Blokvarme-

central 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 an-

givne varmebehov. 

Det bør undersøges om det er en fordel til projektet uden inddragelse af Fjernvarmeforsyning af 

SAB’s Blokvarmecentraler Byparken og Strynøvej. 

DFP-svar: 

Projektforslaget for SAB, er politisk godkendt, og det er for nærværende projektforslag for var-

mepumpen aftalt mellem Svendborg kommune og SFV at dette skal baseres på de samme for-

udsætninger som er for SAB-projektforslaget. 

De udførte følsomhedsberegninger 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. 
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1.4 Svendborg Kraftvarmes bemærkninger til udgifter til Drift & Vedligehold for var-

mepumpen. 

SKV skriver: 

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 pro-

jektforslag. 

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 Var-

mepumpe 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 æn-

dres 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/media/25326/budget-2019.pdf) 

DFP-svar: 

De anvendte D&V priser for varmepumpen/gasmotoranlægget er de af SFV de realiserede udgif-

ter 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. 
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