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Indledning 
 
Svendborg Kommune har modtaget et projektforslag, der er udarbejdet af PlanEnergi 
for Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Med projektforslaget ansøges Svendborg Kommune 
om godkendelse af varmeprojekt for ”Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe 
Nyborgvej 438A, (5881)”. 
 
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 10. maj 2019, og vedlagt som bilag 1. 
 
Projektforslaget indebærer etablering af en 1,7 MW eldrevet varmepumpe på 
Nyborgvej 438A, (5881). 
 
Svendborg Kommune (Miljø- og Naturudvalget) har den 4. juni 2019 godkendt at 
projektforslaget sendes i høring. Projektforslaget har jf. Projektbekendtgørelsens § 25 
har været i høring i perioden 12. juni 2019 til 10. juli 2019 hos Dansk Gas Distribution 
(DGD) og Sydfyns Elforsyning. Der indkom høringssvar fra DGD (v. Niras). 
 

Læsevejledning 
 
Projektgodkendelsen er opbygget i 3 dele. 
1. del (side 6 - 9)  er Svendborg Kommunes afgørelse i sagen med vilkår og 
klagevejledning. 
 
2. del (side 9 - 25) 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 30. april 
2019, med revision af 10. maj 2019. 
 
Godkendelsen omfatter Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe Nyborgvej 438A, 
(5881). 
 
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. Samtidig vurderes, 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 3. december 2019, i 
økonomiudvalget den 10. december 2019 og godkendt i Svendborg Kommunes Byråd 
den 17. december 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. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af 

projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 
(projektbekendtgørelsen) 

 



 

7 
 

Kommunen har den 30. april  2019 modtaget ansøgning fra Skårup Fjernvarme om 
godkendelse af projektforslaget af 30. april  2019. Det efterfølgende reviderede 
projektforslag af 10. maj 2019, indeholder ikke ændringer som medfører at 
projektforslaget skal betragtes som et nyt projekt, i forhold til det oprindelige projekt.  
 
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 etablering af en 1,7 MW eldrevet varmepumpe på 
Nyborgvej 438A, (5881). 
 
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 64 % af fjernvarmeværkets 
varmeproduktion som erstatning primært af varme produceret på gasmotor og 
gaskedler.  
 
Det er beregnet at naturgasforbruget vil blive reduceret med 77% i forhold til 
referencen (Alt. #0) 
 
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 baseret på de data der var gældende på 
indsendelsestidspunktet for ansøgningen.  
 

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

 Skårup Fjernvarme A.m.b.a.,  Traverskiftet 1, 5881 Skårup,  
mail: mail@skaarup-fjernvarme.dk, lars@skaarup-fjernvarme.dk 
 

 
Berørte forsyningsselskaber:  

 Dansk Gas Distribution, Energinet, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, 
mail:  dgd@danskgasdistribution.dk,  krnie@danskgasdistribution.dk    
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 Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg, mail: 
sef@sef.dk  

 
Der er ingen grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. 
 
Afgørelsen sendes desuden til orientering til konsulent 
 

 PlanEnergi, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV 
Mail: rl@planernergi.dk , phj@planernergi.dk 

 
 
Afgørelsen kan ifølge projektbekendtgørelsens § 31, inden 4 uger skriftligt påklages til 
Energiklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb xx-xx-
xxxx 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. 
 
  



 

9 
 

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. 
 
Skårup Fjernvarme har den 30. april 2019 indsendt et projektforslag til Svendborg 
Kommune om  Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe på Nyborgvej 438A, 
(5881), 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 data der var gældende på 
indsendelsestidspunktet. 
 

Skriftlig underretning af høringsberettigede 
Svendborg Kommune (Miljø- og Naturudvalget) har den 4. juni 2019 godkendt at 
projektforslaget sendes i høring. Projektforslaget har jf. Projektbekendtgørelsens § 25 
været i høring i perioden 12. juni 2019 til 10. juli 2019 hos DGD og Sydfyns 
Elforsyning. Der indkom høringssvar fra DGD (v. Niras).  
 
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. 
 

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

Indledning fra Projektforslaget 
 
Skårup Fjernvarme A.m.b.a. har med bistand fra PlanEnergi udarbejdet nærværende 
projektforslag for etablering af et varmepumpeanlæg på Nyborgvej 438A, (5881), 
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 Skårup 
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 eldrevet 
varmepumpeanlæg med udeluft som primære varmekilde. 
 
Varmepumperne vil producere varme i samdrift med de eksisterende 
produktionsanlæg, hvor varmen i dag primært kommer fra den 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 forsyne Skårup med fjernvarme 
sammen med de øvrige produktionsanlæg hos Skårup Fjernvarme A.m.b.a.,  

 
 

Anlægget, herunder dets kapacitet, placering og 
produktionsform (energiteknisk beskrivelse) 
 
Skårup Fjernvarme A.m.b.a. forsynes i dag af egenproduceret varme fra et 
gasmotordrevet kraftvarmeanlæg, og 2 naturgaskedler samt en mindre 
lavtemperaturvarmepumpe på Traverskiftet 1, 5881 Skårup. Desuden er der på 
Nyborgvej 438A, 5881 Skårup tilsluttet et solvarmeanlæg med akkumuleringstank, 
som i sommermånederne kan levere næsten al den energi, der er behov for i denne 
periode. 
 
Projektet omfatter (på samme areal som solvarmeanlæggets placering) etablering af 
en 1,7 MW eldrevet varmepumpe på Nyborgvej 438A, 5881 Skårup. Varmepumpen er 
eldrevet med udeluft som varmekilde. Luften nedkøles med 3-4oC gennem anlægget. 
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Elforsyningen til varmepumpen sker via Sydfyns Elforsyning. Varmepumpen bliver 
installeret i en ny bygning på 150 m². Der vil desuden blive opstillet fordampere på 
300 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 og 
alternativerne: 
 

 
 
 

Forsynings- og Energiform 
 
Det er vist i ovenstående tabel, hvorledes varmen produceret til fjernvarmeværkets 
varmeforbrug produceres. 
 

Ledningsnet 
 
Ledningsnettet ændres ikke. Varmepumpen placeres i direkte tilknytning til 
solvarmeanlæggets teknikrum, hvor der kan ske tilslutning, og der skal ikke laves ny 
transmissionsledning. 
 

Forsyningsområde 
 
Der ændres ikke på Skårup Fjernvames forsyningsområde. 
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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 forsyningsformen, 
skal Svendborg Kommunes godkende projektet. 
 

Forhandling med forsyningsselskaber 
Ansøger har ikke været i direkte dialog med de 2 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 til berørte forsyningsselskaber. Nedenfor er de 
indkomne bemærkninger gennemgået.  
 
DGD er via rådgivningsfirmaet Niras kommet med høringssvar.  
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Bemærkninger fra Dansk Gas Distribution (DGD) –
bemærkninger udarbejdet af NIRAS) 
 
DGD har i høringerne kommenteret projektforslaget, hvorefter Skårup 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: 

1. Valg af tidsserier 
2. CO2 beregning 
3. Reference-scenarie ift. faktiske produktionstal 
4. Mangler i Alternativ-2-scenariet - gasdrevet varmepumpe 
5. Mangler i Alternativ-3-scenariet – flis-kedel 

 
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. Valg af tidsserier 
 
 DGD (NIRAS) Skårup Fjernvarme 

(PLANENERGI) 
Høring Projektforslaget er ikke vedlagt de 

komplette samfundsøkonomiske, 
selskabsøkonomiske beregninger, dvs. 
tidsserier for alle indtægter og 
omkostninger i de enkelte år. Af denne 
grund er det vanskeligt at genskabe de 
resultater, som præsenteres. Vedlæggelse 
af dokumentation i form af beregninger er 
ifølge ”Vejledning til samfundsøkonomiske 
analyser på energiområdet” (juli 2018) et 
krav for ethvert projektforslag. 
I projektforslaget er der valgt en 
projektperiode på 22 år uden produktion i 
de to første år. Det bemærkes at 
komplikationen er unødvendig og at man 
ligeså godt kunne have valgt en 
projektperiode som svarer til projektets 
levetid (20 år) med start i 2020. Ved at 
tilbagediskontere til 2018 frem for 2020 
bliver investeringsomkostningerne i 
projektscenariet tilsyneladende knap 1 
mio. kr. lavere. Det mest korrekte ville 
være at fremskrive investeringerne med 
inflationen indtil det tidspunkt, hvor de 
falder. Det er ikke synligt, om dette er 
sket, altså ved hvilket prisniveau 

Svar: Sammen med 
nærværende er der 
fremsendt følgende 
supplerende bilag: 

‐ Energiomsætning 
månedlig – reference 

‐ Energiomsætning 
månedlig – projekt 
eldrevet varmepumpe

‐ Energiomsætning 
månedlig – alternativ 
gasdrevet 
varmepumpe 

‐ Energiomsætning 
månedlig – alternativ 
fliskedel  

 
‐ Resultat af ordinær 

drift – reference 
‐ Resultat af ordinær 

drift – projekt 
eldrevet varmepumpe

‐ Resultat af ordinær 
drift – alternativ 
gasdrevet 
varmepumpe 
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investeringerne er indregnet. 
 
  

‐ Resultat af ordinær 
drift – alternativ 
fliskedel 

 
I bilag C, fremgår præcis 
hvilke forudsætninger og 
tabeller der er anvendt fra 
Energistyrelsens 
Samfundsøkonomiske 
beregningsforudsætninger 
2018.  
 

   
 
 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Kommunen vurderer, at der er fremsendt tilstrækkelige bilag som belyser de enkelte 
tidsserier.  
Mht. 20/22 år mener vi umiddelbart at dokumentationskravet om mindst 20 år er 
opfyldt. 
 
 
 
2. CO2 beregning 
 
 DGD (NIRAS) Skårup Fjernvarme 

(PLANENERGI) 
1. høring Det fremgår ikke klart af projektforslaget 

hvilke CO2 priser, der er brugt i de 
samfundsøkonomiske beregninger. CO2 
beregningerne er forsøgt genberegnet ud 
fra projektforslaget og CO2 priserne fra 
Energistyrelsens 
beregningsforudsætninger. 
Beregningerne er foretaget ud fra 
antagelsen om, at brændselsforbruget i 
år 2018 og 2019 er lig referencen og 
brændselsforbruget i 2020 er 50% af 
referencens og 50% af projektscenariets. 
Det har ikke været muligt at genskabe 
de resultater, som er vist i 
projektforslaget. I referencescenariet er 
der beregnet en CO2 omkostning på 
13,07 mio. kr. og i projektscenariet er 
der beregnet en CO2 omkostning på 3,91 
mio. kr. Det svarer til en forskel på 0,48 
mio. kr. mellem genberegning og 
projektforslag i referencescenariet og en 
forskel på -0,78 mio. kr. i 

Svar: I ”Bilag C: 
Samfundsøkonomiske 
forudsætninger” ses det at de 
anvendte CO2 priser er ”Skøn 
for pris på CO2-udledninger 
uden for kvotesektoren” som 
fremgår af tabel 15 i 
Energistyrelsens: 
”Samfundsøkonomiske 
beregningsforudsætninger 
2018”.  
 
Omkostningerne hertil er 
beregnet fra midt 2020 
(varmeandel på 50 %) og 
frem til udgangen af 2039. 
Omkostningerne er angivet i 
2018-kr.  
 
CO2-udledningerne koblet til 
2018 og 2019 før 
etableringen af 
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projektscenariet. Samlet viser 
genberegningen altså en ændring af 
projektfordelen på 1,26. 
  

varmepumpen er ikke medta-
get da disse udledninger er 
ens for referencen og 
projektet og derfor ikke 
relevant i en sammenligning. 
 
 

   
 
 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Kommunen vurderer, at der tilstrækkeligt er redegjort for de valg og forudsætninger 
der er gjort i beregningerne af CO2  besparelsen og at der ikke er basis for at foretage 
en genberegning af projektfordelen. 
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3. Reference-scenarie ift. faktiske produktionstal 
 DGD (NIRAS) Skårup Fjernvarme 

(PLANENERGI) 
Høring I projektets reference scenarie foregår 

varmeforsyningen som i dag uden nye 
udvidelser eller ændringer. Projektets 
reference scenarie er dannet ud fra 
EnergyPRO simuleringer med et 
varmebehov på 14.649 MWh pr. år, og 
optimal anvendelse af de eksisterende 
enheder ud fra en lang række 
forudsætninger om priser, afgifter mm. 
Som resultat af modellen producerer 
gasmotoren 57% (8.311 MWh) af det 
samlede varmebehov. 
På Varmeværkets hjemmeside (skaarup-
fjernvarme.dk) fremgår det, at 
gasmotoren de seneste 4 varmesæsoner 
kun har produceret mellem 16% og 28% 
af værkets samlede produktion.  
Ligeledes er projektforslagets 
solvarmeproduktion væsentligt højere 
end de målte værdier, på trods af at 
2018/2019 havde mange solskinstimer. I 
projektforslaget forudsættes 2.721 MWh 
varmeproduktion, mens den faktiske 
varmeproduktion i 2018/2019 var 2.427 
MWh. 
Referencen bør stemme bedre overens 
med værkets faktiske produktionstal for 
at give et retvisende billede.  

Svar: Referenceberegningen 
afspejler ikke den faktiske 
fordeling af 
varmeproduktionen hos 
Skårup Fjernvarme i et 
specifikt år, men den 
økonomisk optimale drift 
baseret på de anvendte 
forudsætninger i et standard-
år. Da forskellige forhold som 
temperatur, solindstråling, 
brændsels- og elpriser 
ændrer sig, giver det et mere 
retvisende billede at anvende 
forudsætninger for et 
standard-år.  
 
Hvis man begrænser driften 
på gasmotoren (kun drift fra 
november til marts) således 
at 
varmeproduktionsfordelingen 
ligner fordelingen for Skårup 
Fjernvarme for 2018/19 er 
re-sultatet at den samlede 
samfundsøkonomiske (SØ) 
omkostning vil falde for 
referencen, projektet og 
alternativer. Reduktionen i 
SØ omkostning vil være 
størst for referencen og vil 
ske i mindre grad for 
projektet og alternativerne. 
Dette skyldes at SØ 
omkostninger koblet til ”køb 
af brændsler” reduceres, som 
ikke opvejes i lige så stor 
grad i den SØ gevinst ved 
”salg af el til nettet”.   
 
I svarbrevet ses en 
genberegning af SØ ved 
reduceret drift på 
gasmotoren, som beskrevet i 
ovenstående.  Det fremgår af 
figurer 2 og 3 at projektet 
stadig er det 
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samfundsøkonomiske mest 
fordelagtige.  
 

  
 
 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Kommunen vurderer, at der ikke er krav om at bruge faktiske produktionstal, og at 
man godt kan tage udgangspunkt i optimal drift ved beregningerne.  
 
De vedlagte yderligere beregninger viser, at projektforslaget fortsat er det 
samfundsmæssigt mest fordelagtige. 
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4. Mangler i Alternativ-2-scenariet - gasdrevet varmepumpe 
 DGD (NIRAS) Skårup Fjernvarme 

(PLANENERGI) 
Høring For nylig godkendte Svendborg 

kommune et projekt for etablering af 
varmepumpe . Varmepumpen skal drives 
af en af de eksisterende gasmotorer. I 
dét projekt-forslag blev løsningen 
sammenlignet med en el drevet 
varmepumpe under lignen-de 
forudsætninger og motorløsningen 
udviste en positiv samfundsøkonomi. På 
den baggrund foreslås det at undersøge 
om samme anlægsopbygning kan være 
en bedre løsning i nærværende projekt. 
Fordele: 
 Mindre varmepumpe kapacitet og derfor lavere 

investeringsomkostninger i forhold til ny 
gasvarmepumpe (gasmotor og skorsten kan 
udelades) 
 

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

 Flere udnyttelsestimer for eksisterende LT 
varmepumpe, fordi eksisterende gasmotor 
benyttes oftere. 

Til anlægsoverslaget for alternativ 2 i 
projektforslaget bemærkes desuden, at 
udgiften til fordampere bør være mindre 
end for alternativ 1. Der skal optages 
25-30% mindre energi fra udeluften og 
derfor kræves mindre fordamper areal. 
Der bør ske en revurdering af alternativ 
2, inden det besluttes, hvilken løsning 
der skal lægges til grund for 
projektforslaget. 
 

Svar: Med den nuværende 
udformning i den 
eksisterende varmecentral er 
der ikke plads til etablering af 
en varmepumpe. At ombygge 
værket således at 
gasmotoren skal drive en 
varmepumpe vil kræve både 
en ombygning og udvidelse 
af den eksisterende 
varmecentral.  
 
Placeringen for 
varmepumpen som fremlagt i 
projektforslaget er ved det 
eksisterende sol-
varmeanlæg. Denne 
placering er valgt både af 
pladshensyn, men også af 
hensyn til de om-
kringliggende naboer og for 
bedre at kunne håndtere 
eventuelle støjgener til fordel 
for Skårups borgere. 

   
 
 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Svendborg Kommune vurderer at der tilstrækkeligt er argumenteret for, hvorfor de 
placeringsmæssige forhold her har været bestemmende for de mulige alternativers 
udformning.  
 
De anførte argumenter giver ikke anledning til en revurdering af alternativ-2. 
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5. Mangler i Alternativ-3-scenariet – flis-kedel 
 
 DGD (NIRAS) Skårup Fjernvarme 

(PLANENERGI) 
Høring PlanEnergi har tidligere fået godkendt et 

projektforslag for en forsyning, med 
fjernvarmeledning og fliskedel i Gelsted. 
Projektforslaget blev sendt i Høring af 
Middelfart Kommune d. 9. august 2018. 
I dette projektforslag var prisoverslaget 
for en ny 3,4 MW biomassekedel på 9,05 
mio. kr. , altså 2,7 mio. kr. pr. 
MW(varme). I nærværende 
projektforslag er prisen for en 1,7 MW 
fliskedel 17,0 mio. kr. , dvs. 10 mio. kr. 
pr. MW(varme). Til sammenligning er 
Teknologikata-logets nøgletal 5,3 mio. 
kr. pr. MW . 
Der opfordres til at uddybe, hvorledes 
investeringen i fliskedlen i det 
foreliggende projektforslag er 
fremkommet, især hvorledes den 
adskiller sig fra kedlen i Gelsted 

Svar:  
Kedlen i Gelsted er baseret 
på tør flis/spåner med en 
virkningsgrad på 90-94 %. 
Alternativet brugt i 
nærværende projektforslag 
er en højeffektiv kedel 
baseret på vådflis m. varme-
pumpe således den kan nå en 
virkningsgrad 115 %.  
 
Den anvendte 
investeringsstørrelse brugt i 
nærværende projektforslag 
er baseret på tidligere 
investeringsestimater fra 
andre projekter.  
 
Hvis jeg estimerer 
investeringen fra baggrund af 
Teknologikataloget fra tabel 
”Data Sheets Wood Chips, 
HOP” fås en investering i 
selve anlægget på mellem 
8,1-13,8 mio. kr. (2018 
niveau). Dette er med brug 
af nominel 
investeringsområde på 
mellem 0,6 til 1,1 mio. euro 
(2015 niveau) og 
brændselslager til 7 dage. 
Oveni dette kommer så 
rørledning, bygherre-
rådgivning, hjælpeudstyr, 
elektrofilter. Med dette lander 
vi på 11,6 – 17,3 mio. kr. 
(2018 niveau).  
 
Det kan også ses af tabel 6 i 
Projektforslaget at projektet 
er meget robust over for 
ændringer i investeringer for 
Alt. #3 for fliskedlen og vi 
mener derfor ikke at dette 
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alternativ, rent 
samfundsøkonomisk kan 
udfordre projektet.  
 
Etablering af biomassekedel 
vurderes ikke at være et 
relevant scenarie i 
retrospekt, da 
biomassekedler etableret i 
mindre fjernvarmeområder 
skal levere en 
brugerøkonomisk besparelse 
på mindst 1.500 kr. inkl. 
moms sammenlignet med det 
næstbedste alternativ jf. §27 
stk. 4 i 
Projektbekendtgørelsen. Det 
anses ikke som realistisk i 
denne sammenhæng grundet 
størrelsen af det påtænkte 
anlæg i forhold til volumen af 
varmeforbruget i fjern-
varmeområdet. 

 
 
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 Skårup 
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 afdelingerne ”Plan og 
Udvikling” og ”Byggesag” 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 9,4 mio. kr over en 20-årig periode, 
svarende til 17,5 % ved at etablere en varmepumpe .   
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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 udført følsomhedsberegninger der viser, hvor pålidelig den 
samfundsøkonomiske beregning er ift. følgende parametre: 

o Investeringer  
o Omkostninger til D&V  
o Køb af brændsler  
o Salg af el til nettet  
o Køb af el fra nettet  
o Forvridningstab, afgifter  
o Forvridningstab, tilskud  
o CO2-omkostninger, brændsler  
o CO2-omkostninger, el*  
o Metan og lattergas, brændsler  
o Metan og lattergas, el  
o SO2, NOX og PM2,5, brændsler  
o SO2, NOX og PM2,5, el  

 
Beregningerne viser, at projektet har lavere varmepriser end 0-referencen og de 
øvrige 2 alternativer i alle følsomhedsberegninger bortset fra ”køb af brændsler”. 
 
 
Projektet vil have en samfundsøkonomisk fordel ved at installere en varmepumpe til 
erstatning af primært gasmotor/gaskedler, trods ændring i ovenstående faktorer 
indenfor relevante intervaller, hvorved kommunen betrager projektet som robust. 
 
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 afsnit 4.2, så vil der være en økonomisk 
fordel for selskabet på 0,5 mio kr/år. Dette er incl. salg af energibesparelser på 2,3 
mio kr.  
 
Kommunen vurderer, at beregningerne kan godkendes, og resultatet kan accepteres. 
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Brugerøkonomi 
 
I projektforslaget er det beregnet, at en gennemsnitlig varmeforbruger ved Skårup 
Fjernvarne vil få en årlig besparelse på 1.200-1.300 kr./år. 
 
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. Samlet for drivhusgasserne (CO2, CH4 og N2O) 
vil projektet omregnet til CO2-ækvivalenter bidrage med en reduktion på 2.200 tons 
årligt.  For øvrige miljøparametre vil SO2, stige lidt (grundet øget elforbrug) NOx falde 
og PM2,5 (partikelforureningen) være uændret. 
 
Svendborg Kommune har lige vedtaget en revurderet Klima- og Energipolitik 2020-
2025. 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, og ud fra det seneste projektforslag gældende i den 
beregnede 20 årige periode: 
 De selskabsøkonomiske beregninger viser en en økonomisk fordel for selskabet 

på i gennemsnit 0,5 mio kr/år, der vil kunne komme forbrugerne til gode. 
 Brugerøkonomien viser at en gennemsnitlig varmeforbruger ved Skårup 

Fjernvarme vil få en årlig besparelse på 1.200-1300,- kr./år.  
 Der er en positiv samfundsøkonomisk gevinst på cirka 9,4 mio. kr over en 20 

årig periode ved en kalkulationsrente på 4 %.  
 Miljømæssigt vil udledningen af CO2 – ækvivalenter falde med cirka 2.200 

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 varmepumpe, som f.eks: 
• Øget forsyningssikkerhed 
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• Øget fleksibilitet i fjernvarmeproduktionen 
 

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. 
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