
NOTAT 

Uddybende notat om beregninger af de miljømæssige konsekvenser i projektgodkendelsen 

til Kogtved: 

Beregningerne af miljøpåvirkningen i projektforslaget stammer fra de samfundsøkonomiske 
beregninger, hvor der er foretaget en beregning for CO2, N2O, CH4, NOx, SO2 og PM2,5 (partikler). 
Data stammer fra Energistyrelsens ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, 
juli 2021” og ” Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2022”. Centrale forudsætninger fra 
de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 2022 kan ses af appendix A.  
 
Over en 20-årig periode fås følgende resultater, når drivhusgasserne kuldioxid (CO2), metan (CH4) 
og lattergas (N2O) er omregnet til CO2-ækvivalenter: 
 

• at fortsat brug af naturgas i området i de enkelte boliger vil have en udledning svarende til 
ca. 2.750 tons CO2-ækvivalenter over en 20-årig periode  

• ved gennemførsel af fjernvarmeprojektet vil udledningen udgøre ca. 2.900 tons CO2—
ækvivalenter 

• med individuelle varmepumper vil der være en udledning på ca. 130 tons CO2-ækvivalenter.  
 

CO2-beregning i projektforslaget 

I projektforslaget er det beskrevet, at forsyningsområdet som udgangspunkt vil blive forsynet via et 

mix af elkedel, varmepumpe, gasmotorer og gaskedel. I appendix B kan den forventede 

produktionsfordeling fra projektforslaget ses i tabel 6.  

En del af forklaringen på fjernvarmens drivhusgasudledning sammenlignet med opvarmning med 

individuelle varmepumper skyldes bl.a. disse faktorer: 

- En stor bestanddel af fjernvarmen til projektområdet baseres på en elkedel, som har et 

højere forbrug af elektricitet end en varmepumpe. 

- En del af fjernvarmen til projektområdet baseres på gasmotorer til enten selvstændig drift 

eller i forbindelse med samdrift af deres store varmepumpe, hvor gasmotoren leverer el til 

varmepumpen. 

- I forbindelse med fjernvarmeforsyningen er der et tab tilknyttet forsyningsledningerne, som 

øger energiforbruget og derved emissionerne. 

- Når der regnes med Energistyrelsens metode for miljøpåvirkning i projektforslag vil drift af 

gasmotorer ligeledes have en særskilt klimapåvirkning, da Energistyrelsen forudsætter, at 

der sker en ufuldendt forbrænding i gasmotorerne, hvorefter der sker et metanlæk.  

Dette er bl.a. nogle af baggrundene i forhold til resultaterne for CO2-udledningen fra fjernvarme i 

forhold til eksisterende individuel gasforsyning og individuelle varmepumper.  

Anden beregningstilgang 

Resultatet af CO2-påvirkningen er afhængigt af de beregningsforudsætninger, som de beregnes 

ud fra. Svendborg Kommune har derfor på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning d. 

10/11 2022 anmodet Svendborg Fjernvarme om nogle mere reelle tal for den fremtidige CO2-

udledning. 
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Svendborg Fjernvarme har på denne baggrund sendt et opfølgende notat med supplerende CO2-

beregninger. Deres samlede notat kan ses af appendix C.  

Svendborg Fjernvarme fremhæver nogle problematikker i Energistyrelsens metode forhold til at 

CO2-udledningen fra ledningsgas ikke afspejler det nuværende niveau af opgraderet biogas i 

ledningsnettet, der allerede udgør 25 %. I Energistyrelsens metode bliver alt ledningsgas regnet 

som ren naturgas frem til 2034. Ligeledes fremhæves, at CO2-udledningen for el i 2021 var 

dobbelt så høj, som det forventede tal for 2022. 

Ligeledes tager Energistyrelsens beregningsmetode ikke højde for, at elkedlen kun forventes at 

producere, når der er overskud af vind og sol, hvorved emissionen herfra forventes at vil være nul. 

I forbindelse med driften af gasmotorerne produceres der el til nettet, som efterspørges, når der 

ikke produceres tilstrækkelig strøm fra vind og sol. Denne emission tilskrives ikke de individuelle 

varmepumper og de individuelle gasfyr selvom markedet efterspørger denne strøm.  

Svendborg Fjernvarme har derfor fremlagt nogle beregninger, som viser den forventede CO2-

udledning, når der tages højde for disse faktorer: 

  

Scenarie – beregninger fra Svendborg Fjernvarme CO2-ækvivialenter over 20-
årig periode 

A1: Fjernvarme – CO2-udledning, hvor elkedlens emission = 0, 
som følge af overskudsstrøm fra vind og sol 

2.738 tons  

A2: Fjernvarme - CO2-udledning, hvor elkedlens emission = 0, 
som følge af overskudsstrøm fra vind og sol samt gasmotorer 
erstattes af ny varmepumpe 

1.087 tons  

B1: Reference – individuel gasforsyning med emission 
tilskrevet fra elproduktion fra gasmotorer 

3.610 tons  

C1 – Alternativ – Varmepumper med emission tilskrevet fra 
elproduktion fra gasmotorer 

983 tons  

 

Scenarie - projektforslag CO2-ækvivialenter over 20-
årig periode 

Projekt - fjernvarme  2.900 tons 

Reference – individuel naturgasforsyning 2.750 tons 

Alternativ – individuelle varmepumper 130 tons 

 

Svendborg Fjernvarmes beregnede tal fremhæver derfor nogle af de nuancer, som der er tilknyttet 

de beregningsforudsætninger som benyttes til CO2-beregningerne.  

Eksempelvis forudsætter projektforslaget, at der benyttes de eksisterende varmeproduktionsanlæg 

i de næste 20 år og derfor ikke nødvendigvis afspejler en fremtid, hvor fjernvarmen har 

implementeret andre varmeproduktionsanlæg. Som vist i beregningen for scenarie A2 vil en 

implementering af en ny varmepumpe betyde et markant fald i CO2-udledningen fra 

fjernvarmeforsyningen.  

 

 

 



 
Appendix A 

Tabeller fra beregningsforsætningerne fra ENS: 

 

 

 



 

  



Appendix B 

Relevante tabeller fra projektforslaget: 

 

 
Tabel 9. Oversigt fra projektforslaget over emission for scenarier med hhv. projektet med 
fjernvarmeforsyning af Kogtved, reference baseret på individuel forsyning med naturgas samt et 
alternativ med individuelle varmepumper over en 20 årig periode. 
  



Appendix C 
 



Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. cam-22.nov.22

Fjernvarmeforsyning af Kogtvedparken m.fl..
Supplerende beregninger af ækvivalente CO2-emissionsforhold.

Projektforslag:

 - Projektet omhandler fjernvarmeforsyning af Kogtvedparken, Søfartskolen, Hillside og Stella Maris.

 - Området er idag naturgasforsynet og borgerne lider p.t. under de meget høje gaspriser.

 - Borgerne i området har tilkendegivet intresse for fjernvarme svarende til over 90% af muligt areal.

 - Svendborg Kommune meddelte betinget godkendelse af projektet pr.16.juni 2022.

 - Denne godkendelse var betinget af tilskud til projektet fra Energistyrelsen.

 - Dette tilsagn blev meddelt fra Energistyrelsen den 7.oktober 2022.

 - Herefter blev projektet sendt til endelig godkendelse ved kommunen.

 - I forbindelse hermed har T&M-udvalget nu bedt om supplerende ækvivalent CO2-beregninger.

 - I ækvivalente CO2-bergninger indgår ækvivalente vædrier af methan samt lattergas.

Supplerende beregninger af ækvivalente CO2-emissionforhold:

 - Beregningerne i projektforslaget er baseret påEnergistyrelsens seneste standardforudsætninger.

 - I disse standardforudsætninger haves ækvivalent CO-emission som følger:

 - Elektricitet ved forbrug:

66 kg./MWh i 2022 faldende med forventning 8 kg./MWh i 2030.

Note: Energistyrelsen har valgt at se bort fra at CO2 belastningen på 135kg/MWhi 2021 !

 - Ledningsgas i gasmotor:

217 kg./MWh konstant til og med 2033 herefter 0 kg./MWh i 2030.

Note: Energistyrelsen har valgt at se bort fra at biogas allerede udgør 25 % af lednngsgas !

 - I projektforslaget er der sket sammenligning mellem de ækvivalente CO2-emissioner for:

A.  - Projektet - med fjernvarmeforsyning fra Svendborg Fjernvarmes anlæg - hvor:

 - Drift af elkedel sker alene når overkydende el fra sol og vind hvor emissionen er 0.

 - Gasmotorvame produceres samtidig med elektricitet - der ikke indgår i øvrige scebarier.

B.  - Referencen - med individuel gas forsyning og uden afledt elproduktion.

C.  - Alternativet - med varmepumpe forsyning og uden afledt elproduktion.

 - På basis af ovennævnte er der supplerende beregninger i form af:

 - Korrektion for at elektricitet til SFV elkedelproduktion er baseret på vind- og solstrøm:

 - Varmeproduktion fra elkedel over 20 år: 11.320 MWh.

 - Korrektion i ækv. CO2 over 20 år fra 2023: -162 ton

 - Korrektion for afledtelproduktion fra gasmotorerne når for lidt vind-og solstrøm:

 - Afledt elproduktion fra gasmotorer over 20 år: 6.193 MWh.

 - Korrektion i ækv. CO2 over 20 år fra 2023:

 - Om varmen var produceret på kedel: -995 ton

 - Om varmen var produceret på ny varmepumpe: -1.813 ton

Resultat af supplerende beregninger af ækvivalente CO2-emissionforhold:

 - Ved ovennævnte korrektioner haves følgende resultater:

A1.  - Projektet - med elkedel når overskudsstrøm samt gasmotorel når strømunderskud:

 - Ækvivalent CO2-emission over 20 år: 2.738 ton.

A2.  - Projektet - med elkedel når overskudsstrøm samt ny varmepumpe i stedet for gasmotor:

 - Ækvivalent CO2-emission over 20 år: 1.087 ton.

B1.  - Referencen - med individuel gas forsyning og med afledt elproduktion.

 - Ækvivalent CO2-emission over 20 år: 3.610 ton.

C1.  - Alternativet - med varmepumpe forsyning og med afledt elproduktion.

 - Ækvivalent CO2-emission over 20 år: 983 ton.
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