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1 BAGGRUND 

Energistyrelsen udgav den 25. april 2016 reviderede samfundsøkonomiske beregnings-

forudsætninger. Svendborg Kommune har besluttet at vurdere konsekvensen af de nye 

beregningsforudsætninger for det forslåede projekt for et elkedelanlæg hos Svendborg 

Fjernvarme. 

Svendborg kommune har d. 23 maj 2016 fremsendt en skrivelse fra Svendborg Fjern-

varme bilagt et regneark med beregninger baseret på de opdaterede samfundsøkono-

miske beregningsforudsætninger til NGF Nature Energy Distribution. 

NGF Nature Energy Distribution har bedt NIRAS gennemgå de opdaterede samfunds-

økonomiske beregninger.  

2 OPDATEREDE BEREGNINGER 

Svendborg Fjernvarme har foretaget beregninger for det tidligere belyste tilfælde, hvor 

elkedlen fortrænger fjernvarme produceret på en naturgasfyret kedel i situationer, hvor 

det er selskabsøkonomisk fordelagtigt. I dette tilfælde er der beregnet en samfunds-

økonomisk fordel for elkedlen på 7,8 mio kr. (nutidsværdi over 20 år), 

Desuden har Svendborg Fjernvarme belyst et nyt tilfælde, hvor naturgassen iblandes 

25% bionaturgas, som Svendborg Fjernvarme har værdisat til 6 kr./Nm3 metan, eller ca. 

152 kr./GJ. I dette tilfælde beregnes en samfundsøkonomisk fordel for elkedlen på 19,3 

mio kr. (nutidsværdi over 20 år). 

Svendborg Fjernvarme har ikke genberegnet tilfældet med bio-olie som reference. Det 

nævnes, at der tidligere i dette tilfælde er beregnet en samfundsøkonomisk fordel på 

25,8 mio kr. som nutidsværdi over 20 år. 

3 BEREGNING MED NATURGAS SOM REFERENCE 

3.1 Transmissions- og distributionsudgift for el 

I den fremlagte beregning anvendes en samfundsøkonomisk elpris på 55 kr./MWh, 

baseret på en forventet spotpris for el i de timer, hvor elkedlen er i drift.  

NGF Nature Energy Distribution A/S 
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Det er i tidligere høringsrunder fastslået, at der bør medtages en udgift til transmission 

og distribution af el i tillæg til spotprisen. I det reviderede projektforslag fra 23. februar 

2016 var der i Bilag ”Samfundsøkonomi” medregnet en omkostning til transport af el på 

85 kr./MWh. Denne var beregnet ud fra oplysninger fra EnergiDanmark og Sydfyns 

Elforsyning, samt en antagelse om anvendelse af ledig kapacitet i en eksisterende trans-

former.  

Tillægges en udgift på 85 kr./MWh til transport af el reduceres det samfundsøkonomi-

ske overskud på for elkedlen til 2,5 mio kr. 

3.2 Prisudvikling for el 

I den fremlagte beregning er det forudsat, at realprisudviklingen for el følger realprisud-

viklingen for naturgas. 

Det er i tidligere høringsrunder fastslået, at realprisudviklingen for el bør følge Energi-

styrelsens forudsatte prisudvikling for el. I det reviderede projektforslag fra 23. februar 

2016 var der i Bilag ”Samfundsøkonomi” forudsat, at elprisen fulgte prisudviklingen for 

”el an virksomhed” i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger. 

Vælges at lade elprisen (inkl. bidrag til transmission og distribution) følge prisudviklin-

gen for ”el an virksomhed”, bliver det samfundsøkonomiske overskud for elkedlen til et 

underskud på 2,9 mio kr. 

3.3 Konklusion 

Ved indregning af et bidrag til transmission og distribution af el og ved en forudsætning 

om, at elprisen for elkedlen følger prisudviklingen for ”el an virksomhed” frem for pris-

udviklingen for naturgas er elkedlen ikke samfundsøkonomisk fordelagtig i forhold til 

fjernvarme fra en naturgasfyret kedel. 

4 BEREGNING MED NATURGAS IBLANDET BIONATURGAS SOM REFERENCE  

4.1 Transmissionsbidrag og prisudvikling som for el 

Ved indregning af et bidrag til transmission og distribution af el og ved en forudsætning 

om, at elprisen for elkedlen følger prisudviklingen for ”el an virksomhed” frem for pris-

udviklingen for naturgas bliver det samfundsøkonomiske overskud for elkedlen på 2,7 

mio kr. 

4.2 Realistisk spotpris for el 

I de fremsendte samfundsøkonomiske beregninger benyttes en el spotpris pris på 55 

kr./MWh. Der er tidligere argumenteret for at der kun produceres varme når elprisen er 
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helt lav. De 55 kr./MWh er imidlertid kun gældende mindre end 200 timer om året, og 

da der forventes 389 timer drift for at levere den forudsatte mængde varme, er det ikke 

muligt at indkøbe el til en pris på 55 kr./MWh i alle 389 timer.  

En analyse af de selskabsøkonomiske beregninger, som blev foretaget i forbindelse med 

høringen i februar 2016 viser følgende: 

 

Det ses altså, at den gennemsnitlige el spot pris ligger på 79 kr./MWh for de timer, hvor 

kedlen drives grundet spotpris. Endvidere ses, at den gennemsnitlige spotpris for elked-

lens samlede produktion er næste 98 kr./MWh.  

Benyttes en spotpris på el på 79 kr./MWh samt en omkostning til transport af el på 85 

kr./MWh, og forudsættes, at elprisen følger prisudviklingen for ”el an virksomhed”, 

bliver det samfundsøkonomiske overskud for elkedlen til et underskud 1,4  mio kr. An-

vendes en el spotpris på 97,7 kr./MWh svarende til den faktiske, bliver underskuddet 

4,5 mio kr.  

4.3 Pris for bionaturgas 

I tilfældet med 25% bionaturgas iblandet naturgas er forudsat, at den samfundsøkono-

miske pris for bionaturgas er 6 kr./Nm3. Dette begrundes med, at ”NGF Nature Energy 

modtager 6 kr./m3N for inkl. statstilskud”. Dette er ikke en korrekt måde at opgøre den 

samfundsøkonomiske værdi af bionaturgas på.  

Der findes mange beregninger af den samfundsøkonomiske værdi af biogas, med man-

ge forskellige forudsætninger om de anvendte biomasser, de anvendte processer, driv-

husgasfortrængning, mm. De fleste resulterer i væsentligt lavere samfundsøkonomiske 

priser for bionaturgas end de anvendte 6 kr./Nm3.  

Ved en eventuel videre bearbejdning af en reference med iblanding af bionaturgas i 

naturgassen til fjernvarmeproduktion bør den forudsatte pris for bionaturgas dokumen-

teres. 

4.4 Konklusion 

Ved indregning af den faktiske gennemsnitlige el spotpris for et bidrag til transmission 

og distribution af el og ved en forudsætning om, at elprisen for elkedlen følger prisud-

viklingen for ”el an virksomhed” frem for prisudviklingen for naturgas er elkedlen ikke 

Spotpris drift 8220,5 MWh i alt 649341 kr i alt Gennemsnit 79,0 kr/MWh

Regulerpris drift 1405,7 MWh i alt 290909 kr i alt Gennemsnit 207,0 kr/MWh

Samlet drift 9626,1 MWh i alt 940249 kr i alt Gennemsnit 97,7 kr/MWh
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samfundsøkonomisk fordelagtig i forhold til fjernvarme fra en naturgasfyret kedel, hvor 

naturgassen iblandes bionaturgas. 

5 BEREGNING MED BIOOLIE 

Der er ikke fremsendt nye beregninger for tilfældet med bio olie som brændsel i refe-

rencen. Forudsætningen om, at bioolie (inkl. eventuelle afgifter) vil være konkurrence-

dygtig med naturgas i de kommende 20 år, og dermed en korrekt reference for de sam-

fundsøkonomiske beregninger, er diskuteret i tidligere høringssvar.   

Samfundsøkonomisk er det uomtvisteligt, at naturgas er et mere attraktivt brændsel 

end bioolie, og at naturgas dermed udgør det samfundsøkonomisk mest fordelagtige 

alternativ blandt de undersøgte brændsler (naturgas, bioolie og el). 

6 KONKLUSION 

Det er alene under forudsætning af, at det samfundsøkonomisk mest ugunstige brænd-

sel, nemlig bioolie, vælges i referencen, at elkedlen udviser samfundsøkonomisk over-

skud.  

 

Anna Claudia Szeler / Niels Bahnsen 
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Bilag 2. El-Kedel. Oversigt over bemærkninger og kommentarer fra NGF Nature Energy og Svendborg Fjernvarme 

 
Punkt NGF Nature Energy’s bemærkninger Svendborg Fjernvarmes bemærkninger 

1.  
Samfunds-
økonomisk 
el-pris 

1. høringssvar af 6. november 2015: 
Der bør anvendes el-pris fra Energistyrelsens beregningsforudsætninger. 
Af projektforslaget afsnit 5.1 fremgår det at ”Beregningerne er gennemført ved 
anvendelse af el-spot time-priser fra Nord Pool Spot DK 1 Vestdanmark”, og der 
henvises i beregningsbilag til et notat fra Dansk Fjernvarme samt en opgørelse fra 
2015 ”El-kedel anlæg – drift 2015”. Der ses ikke at være indregnet bidrag til 
transmission, distribution, mm af el i den samfundsøkonomiske beregning. Der bør 
anvendes en el-pris ”an værk”, således at el-systemets omkostninger ved levering 
af el medregnes.  
Derudover ses af beregningsbilaget, det at det er valgt at prisudviklingen på el 
følger naturgasprisen. Da meget lidt el i Danmark produceres på naturgas, er dette 
ikke en fyldestgørende samfundsøkonomisk forudsætning. I Energistyrelsens 
beregningsforudsætninger har el en selvstændig realprisudvikling, som foreslås 
anvendt.  
Benyttes el-prisen an værk som opgjort i de Energistyrelsens ”Forudsætninger for 
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” af december 2014 i det 
fremsendte beregningsværkstøj, ses en reduktion i projektfordelen til -30,6 mio. kr. 
Projektet er dermed ikke samfundsøkonomisk fordelagtigt ved anvendelse af de 
officielle forudsætninger. 
 
 
Bemærkninger  af 29. november 2015 til Svendborg Fjernvarmes 
kommentarer af 9. november og 25. november 2015: 
  
 Det fremgår af det fremsendte supplerende materiale, at Dansk Fjernvarme ikke 
direkte har forholdt sig til den samfundsøkonomiske elpris til brug for 
projektforslaget. 
 
Det fremgår af materialet, at der til el-købsprisen (spotpris) lægges omkostningen 
til levering af el. Dansk Fjernvarme opgøre denne omkostning til 176 kr/MWh. 
Tillægges dette til den anvendte elpris i Svendborg Fjernvarmes regneark, reduceres 
den samfundsøkonomiske fordel fra 41 til 19 mio kr.  
Det fremgår af Svendborg Fjernvarmes beregningsark (selskabsøkonomi), at der i 
modelåret var mindre end 200 timer, hvor el spotprisen var lavere end 55 kr/MWh. 
Den forudsatte levering fra elkedlen på 9.723 MWh kræver 389 timers drift ved fuld 
last på elkedlen. Det er således usikkert, om den forudsatte gennemsnitlige spotpris 
på 55 kr/MWh i de samfundsøkonomiske beregninger kan realiseres, og især om der 
i de kommende 20 år vil forekomme tilstrækkeligt mange timer med tilstrækkelig 

Bemærkninger af 9. november 2015 til 1. 
høringssvar: 

• Der er i de selskabsøkonomiske beregningerne 
anvendt de aktuelle og reelle spot-priser – fra 
myndigheden Energinet.dk – gældende for de 
aktuelle timer. 

• El-kedelanlægget vil i sagens natur alene være i 
drift når el-priserne er lave – svarende til ca. 
400 timer per år hvor el-prisen er den laveste 
ud af årets 8.760 timer. 

• Energistyrelsens samfundsøkonomiske el-priser 
er gældende som gennemsnit for alle årets 
8.760 time-el-priser. 

• Der henvises endvidere til vedhæftede mail fra 
chefkonsulent John Tang ved Dansk Fjernvarme, 
(53 kr./MWh eller 14,4 kr./GJ – mod anvendt 
15,3 kr./GJ). 

 
Mail fra 25. november 2015 
Som anført i projekt er data baseret på oplysninger fra 
chefkonsulent John Tang / Dansk Fjernvarme samt 
direktør Søren Gram /SVEDAN. 
  
Om de samfundsøkonomiske beregninger udføres med 
tillæg af distributionstarif m.fl. – gældende for både el 
og naturgas – haves stadig en positiv samfundsøkonomi 
som følger: 
  
A. 
El-kedelanlæg: Sum: 44 mio. kr.  Nu-værdi: 32 mio. kr. 
  
Bio-olie-reference: Sum: 92 mio. kr. Nu-værdi: 60 
mio.kr..  
  
B. 
1 El-varmepumpe: Sum: 17 mio. kr. Nu-værdi: 12 mio. 
kr. 
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lav el-spotpris til den forudsatte drift af elkedlen.  
Af denne grund, og fordi Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregnings-
forudsætninger ikke åbner for en differentiering af elprisen, anbefales forsat at pro-
jektet vurderes samfundsøkonomisk ud fra Energistyrelsens pris an værk. Herved 
udviser projektforslaget et samfundsøkonomisk underskud på 31 mio kr. 
 
 
2. høringssvar af 1. februar 2016: 
Den af Svendborg Fjernvarme fremsendte beregning med anvendelse af ”elpris an 
værk” fra Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger 
vedlægges som bilag 1. Beregningen viser, at referencen (som er baseret på bioolie) 
er 30,6 mio Kr. mere fordelagtig end elkedlen. 
Havde referencen været naturgas, ville den samfundsøkonomiske fordel for 
referencen været ca. 52,3 mio kr. 
Ved anvendelse af den officielle samfundsøkonomiske elpris er der således ingen 
fordel ved at etablere den foreslåede elkedel. 
 
Forudsat elpris 
NIRAS har drøftet forudsætningen om en samfundsøkonomisk elpris på 12% af den 
officielle med Energistyrelsen. Der er tale om indledende overvejelser, da det ikke 
indenfor høringsfristen har været muligt for Energistyrelsen at udarbejde et officielt, 
skriftligt svar. 
NIRAS’ opfattelse af drøftelserne er, at man ikke er afvisende for differentierede 
elpriser ved særlige forudsætninger (såsom produktion på elkedlen når elprisen er 
under en given tærskelværdi). Der kræves imidlertid en redegørelse for, hvorledes 
den anvendte elpris er fremkommet, og hvorledes den forudsættes at udvikle sig i 
projektperioden. Endvidere bør elprisen omfatte udgifter til levering af el til værket.  
 
Svendborg fjernvarme har beregnet den forudsatte elpris på 55 kr/MWh i 2015 ved 
en analyse af timeværdier for el-spotprisen i 2014 sammenholdt med varmebehovet 
i Fjernvarmesystemet. Herefter er forudsat, at der i hele projektperioden vil 
forekomme samme antal timer som i 2014, hvor elprisen berettiger til 
produktion på elkedlen i stedet for fjernvarmekedler. Endelig er forudsat, at 
prisudviklingen i den del af elmarkedet, som leverer til elkedlen følger 
naturgasprisen. 
NIRAS anbefaler, at der redegøres mere udførligt for den valgte 
samfundsøkonomiske elpris og for den forudsatte udvikling af priserne i el-
spotmarkedet. 
Endvidere anbefales, at der til el-spotprisen lægges de nødvendige omkostninger til 
levering af el til Svendborg Fjernvarme. Som udgangspunkt foreslås, at der 
tillægges forskellen mellem spotprisen og prisen an virksomhed i Energistyrelsens 
beregningsforudsætninger, tabel 7. Denne forskel udgør 179 kr/MWh i 2015. En 
beregning med denne forudsætning vedlægges som bilag 3, hvor der med grønt er 

Naturgas-reference: Sum: 21 mio. kr. Nu-værdi: 13 
mio.kr..  
 
 
Kommentarer af 7. december 2015 til NGF Nature 
Energys bemærkninger af 29. november: 
 
Anvendelse af Energitilsynets samfundsøkonomiske 
beregningsforudsætninger gældende elpriser: 
 Der henvises til vedlagte dokument med link og 
kommentar som følger: 
 
1.       I Projektforslag for 1 MW el-kedelanlæg til 
Troldhede kraftvarme – anfører det rådgivende 
ingeniørfirma NIRAS på side 19 en samfundsøkonomisk 
varmepris på 50 kr./MWh – hvilket er 5 kr. mindre end 
den anvendte gældende Svendborg Fjernvarme. 
 
2.       Det fremgår – at der er etableret mere end 40 
større el-kedelanlæg på danske fjernvarmeværker – alle 
godkendt efter projektforslag i relation til Lov om 
varmeforsyning med en god samfundsøkonomi. 
 
Mail fra 23. december 2015 

Hermed beregninger gældende el-kedel: 
 
A.      Anvendelse af ”helårs-el-priser” fremfor aktuelle 
priser: 
a.        Det fremgår af vedhæftede, at den 
selskabsøkonomiske varmeproduktionspris fra el-
kedelanlægget vil være højere end for bio-
kedelanlægget, hvorfor: 
                                                               i.      VED 
DETTE SCENARIE VIL VARMEPRODUKTIONEN FRA EL-
KEDELANLÆGGET VÆRE 0 – HVORFOR SCENARIET IKKE 
AFSPEJLER DE AKTUELLE FORHOLD ! 
b.      Om man trods ovennævnte foretager beregning 
med ”hel-års-el-priser” haves samfundsøkonomiske nu-
værdier som følger: 
                                                               i.      Bio-
kedel 60 mio.kr. henholdsvis el-kedel 90 mio. kr.. 
 
B.      Anvendelse af naturgas som reference: 
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markeret, hvor der er foretaget ændringer. Med tillæg af udgifter til transmission, 
distribution, mm ændres projektfordelen fra 19,3 mio kr. til -4,6 mio kr. 
 
Forudsættes endvidere, at de elprisen følger udviklingen for el-spotprisen i stedet 
for naturgasprisen, reduceres projektfordelen yderligere til -8,8 mio kr. Denne 
beregning er vedlagt som bilag 4. 
 
Fra mail (NIRAS) 10/2-16: 
1.       Samfundsøkonomisk omkostning til transport af el (celle I7): ser ud til at 
være afrundet værdi fra celle AC23 i arket ”selskabsøkonomi”, og rummer dermed 
bidrag fra cellerne AB18 – AB22 i arket. Der er således tale om en sammentælling af 
tariffer, som ikke nødvendigvis afspejler en komplet, lokal samfundsøkonomisk 
omkostning. 
Med henvisning til noterne arket ”tabel 7” bemærkes, at prisen bør indeholde 
nettab, gerne specifikt for anvendelsen, og nødvendigt PSO bidrag. Dermed bør celle 
AB15 formodentlig indregnes, og det bør sikres at anskaffelsesomkostninger for den 
el, der medgår til nettab, er indregnet. 
Endvidere bør begrundelsen for, at refusion af distributionsafgift og tillægsafgift i 
arket ”selskabsøkonomi” skal medtages i den samfundsøkonomiske beregning, 
angives. 
2.       Fradrag for eksisterende 60/10 kV transformer (celle I10): Der anlægges 
tilsyneladende den betragtning, at elforbruget til den nye elkedel ikke skal bidrage 
til finansiering af den anførte investering på 20 mio kr i 2008. Det må antages, at 
transformerstationen skal finansieres af elforbruget i området uanset at den opført i 
forbindelse med forsyning af en bestemt virksomhed. Der bør derfor argumenteres 
for, hvorfor elkedlen ikke skal bidrage til finansiering af denne infrastruktur. 
Beregningen af besparelsen vedrørende finansiering af af 60/10 kV 
transformerstationen er ikke gennemskuelig. Med en annuitetsfaktor på 13,59 (20 
år, 4%) betyder den beregnede besparelse på 21 kr/MWh, at elkedlen sparer ca. 2,9 
mio kro i nuværdi ved ikke at bidrage til finansiering af transformerstationen. 
  
3.       Elpris (celle E26 – E46): I celle M11 er elprisen omregnet fra MWh til GJ ved 
division med 3,6. Når elprisen hentes i celle M11 bør den derfor ikke atter divideres 
med 3,6 i celle E26 – E46. 
  
4.       Elpris (celle E26 – E46): Den samlede pris inflateres med prisen ”an 
virksomhed” i arket ”tabel 7”. Det ville være mere korrekt at lade bidraget fra 
spotpris inflatere med spotprisen (kolonne B i arket ”tabel 7”) og transmission, mm 
inflatere med forskellen mellem kolonne C og B i arket ”tabel 7”. 
  
5.       Investering i elkedel (celle O27): har tidligere været 10 mio kr, er nu 8 mio 
kr. Dette er baseret på tilbudsindhentning 2. februar 2016 ifølge mail nedenfor. Den 
samfundsøkonomiske investering bør omfatte samtlige omkostninger inkl. 

a.       Foretages beregning med naturgas som reference 
haves samfundsøkonomiske nu-værdier som følger: 
                                                               i.      
Naturgas-kedel 38 mio.kr. henholdsvis el-kedel 19 mio. 
kr.. 
 
Fra mail den 15/2-16 (svar på dele af mail fra 
10/2-16): 
Ad.1: 
-          Teksten er Energistyrelsens standard. Net-tab 
og transmission, PSO med videre inkluderet efter data 
fra Dansk Fjernvarme, S.E.F. og EnergiDanmark. 
Ad.2: 
-          De 21 kr./MWh er hvad det må forventes der er 
indregnet i ”normal” tillæg til el-pris for finansiering af 
kabelnet samt trafo-stationer. Prisen er regnet som som 
den andel af investeringen der kan tilskrives driften af 
el-kedlen ved en el-leverance på dennes el-forbrug + et 
tænkt yderligere el-forbrug på 20.000 MWh/år. P.t. er 
det ”yderligere ” el-forbrug nul – og om det er det der 
indregnes haves et fradrag på 78 kr./MWh – ved en 
levetid af anlæg på 27 år – heraf med 20 år som drift af 
el-kedel. 
 
Ad.3: 
-          Korrekt – sender nye projektforslag. 
Ad. 4: 
-     Hvor ses tekst – ”inflateret efter an virksomhed” ? 
Ad. 5: 
-     Der er indkommet tilbud på el-kedelanlæg den 2. 
februar – med bedste pris på 6,8 mio.kr.. 
 
Ad andet: 
Den samfundsøkonomiske bio-oliepris svarer til den 
selskabsøkonomiske – da der ingen afgifter er på bio-
olie. 
 
Fra mail den 18/2-16 (svar på dele af mail fra 
15/2-16): 
Ad 4. 
- Prisudviklingen i Energistyrelsens 
samfundsøkonomiske el-spotpris – siger noget om deres 
forventning til udviklingen på el-spot alene. 
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projektering og tilsyn, eventuelle bygningsarbejder, mm. Det anbefales, at der 
fremlægges dokumentation for den anførte reduktion af den samfundsøkonomiske 
investering. 
  
Det anbefales, at konkret dokumentation for den anvendte transmissionsudgift, mm 
og investering fremlægges, og det anbefales at omregning af elprisen fra kr/MWh til 
kr/GJ kontrolleres samt at metoden for beregning af realprisudvikling for el 
genovervejes. 
  
Endvidere anbefales, at den forudsatte gennemsnitlige el spotpris for elkedlen og 
dens forventede udvikling (prisprofiler) underbygges statistisk, og at den forudsatte 
bio-oliepris dokumenteres, såfremt anvendelse af bio olie helt eller delvist lægges til 
grund for referencen. 
 
 
Fra mail (NIRAS) 15/2-16 (med bemærkninger til mail af 15/2 fra 
Svendborg Fjernvarme): 
: 
Ad 1: Der savnes egentlig dokumentation for de anførte tal.  
  
Ad 2: Det er ikke klart, hvorfor der skal ske et fradrag i elkedlens ”normale” bidrag 
med henvisning til finansiering af transformerstationen. Hvis elkedlen ikke bidrager, 
skal øvrige forbrugere betale forholdsmæssigt mere? 
  
Ad 3: Ingen bemærkninger. 
  
Ad 4: Det ses af formlen for elpris over årene, at den samlede elpris inflateres (i 
faste priser)  efter kolonnen ”an virksomhed” i Energistyrelsens tabel 7. 
  
Ad 5: Selve tilbuddet er ikke fremlagt, ejheller en samlet budgetopstilling- Dermed 
er det ikke muligt at fastslå, om budgettet rummer alle omkostninger inklusive 
projektering, uforudsete udgifter og tilslutning af 25 MW elforsyning (kabler, 
brydere, mm). Generelt bør der ikke budgetteres ud fra laveste oplyste budgetpriser 
i et projektforslag uden at der foretages en risikovurdering i forhold til det samlede 
budget. 
  
Ad andet: Ifølge PWC’s afgiftsguide 
http://www.pwc.dk/da/publikationer/2016/afgiftsvejledningen-2016-2.pdf  er der en 
afgift på knap 2 kr./l på bioolie i 2016 (bilag 6). Afgiften er indført fra 2015, og 
kunne tænkes at påvirke det selskabsøkonomiske valg mellem naturgas og bioolie i 
referencen. 
 
 

- Prisudviklingen i Energistyrelsens 
samfundsøkonomiske el-pris an virksomhed – siger 
noget om deres forventning til udviklingen på el-spot + 
tillæg for transport m.v. – og det er denne der er 
anvendt – idet tillæg indgår i prisen. 
 
Ad Andet: 
- Den bio-olie vi køber og afbrænder i vore kedler er 
ikke omfattet af EU beskatningsdirektiv jf. EU-
nomenklatur – KN-kode 1207 – 1518 samt kode 
/position 2905 11 00 og bio-olien er certificeret 
bæredygtig. 
 
 
Mail fra 18. februar 2016: 
- Prisudviklingen i Energistyrelsens 
samfundsøkonomiske el-spotpris – siger noget om deres 
forventning til udviklingen på el-spot alene. 
- Prisudviklingen i Energistyrelsens 
samfundsøkonomiske el-pris an virksomhed – siger 
noget om deres forventning til udviklingen på el-spot + 
tillæg for transport m.v. – og det er denne der er 
anvendt – idet tillæg indgår i prisen. 
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3. høringssvar af 23. februar 2016: 
DEN FORUDSATTE EL SPOTPRIS 
Projektforslaget forudsætter, at der i hele projektperioden vil være el til rådighed til 
priser på ca. 10% af gennemsnitsprisen for el i tilstrækkeligt mange timer til at 
elkedlen kan producere svarende til ca. 400 timers fuldlast per år. Der er forudsat 
en el-spotpris i elkedlens driftstid på 55 kr/MWh i 2016. 
Det bemærkes, at den selskabsøkonomiske beregning synes at vise, at 85% af 
elkedlens produktion er drevet af spotprisen på el, mens de resterende 15% 
drives af ydelser på reguleringsmarkedet. I de timer, hvor elkedlen drives af el 
spot priser alene, er den gennemsnitlige el spot pris 79 kr/MWh. 
Forudsætningen om en el spotpris på 55 kr/MWh er ikke nærmere begrundet 
i projektforslaget, og tilsyneladende ikke gældende for det modelår, som ligger til 
grund for selskabsøkonomien. Svendborg Fjernvarme har gjort gældende, at 55 
kr/MWh er en sædvanlig forudsætning for projektforslag om elkedler. 

2. Bioolie 
som 
reference/ 
Brændsel  
i referen-
cescenariet 

1. høringssvar af 6. november 2015: 
Der bør anvendes naturgas som reference i den samfundsøkonomiske beregning ved 
den forudsatte biooliepris 
 
Der savnes dokumentation for den anvendte bioolie pris og dens forudsatte pris-
udvikling, som antages at følge naturgas i projektforslaget.  
I projektforslagets afsnit 3 anføres, at der anvendes bio olie som reference, da 
”dette til tider kan være lidt billigere end naturgas”. Det må således antages, at hvis 
bioolieprisen er højere end naturgasprisen, anvendes naturgas før bioolie i 
produktionshierarkiet. Dermed er naturgas et relevant brændsel i referencen.  
Af beregningsbilaget fremgår, biooliens samfundsøkonomiske pris er væsentligt 
højere end naturgasprisen. Der bør derfor belyses et alternativ, hvor el-kedlen 
fortrænger naturgas frem for bioolie.  
Anvendes den samfundsøkonomiske naturgaspris i stedet for den forudsatte 
biooliepris, reduceres den samfundsøkonomiske fordel ved projektet til 20,4 mio kr. 
Anvendes tillige den samfundsøkonomiske elpris an værk, udviser projektet er 
samfundsøkonomisk underskud på 52,2 mio kr. 
 
Bemærkninger  af 29. november 2015 til Svendborg Fjernvarmes 
kommentarer af 9. november og 25. november 2015: 
Svendborg Fjernvarme har i mail af 9. november 2015 anført, at bioolie oftest er 
billigere end naturgas til varmeproduktion. Dette er en selskabsøkonomisk vur-
dering, som ikke nødvendigvis er relevant for en samfundsøkonomisk beregning.  
Samfundsøkonomisk giver det bedre mening at anvende naturgas som brændsel 
ved supplerende varmeproduktion. Derfor anbefales det fortsat at belyse sam-
fundsøkonomien med naturgas som brændsel i referencen. Som tidligere anført vil 
dette reducere den samfundsøkonomiske fordel for projektet fra 41 til 20,3 mio kr. 
 

Bemærkninger af 9. november 2015 til 1. 
høringssvar: 

• Der er i beregningerne anvendt bio-olie, da 
dette typisk er billigere af producere varme på. 

 
• Der er i beregningerne at ikke anvendt 

naturgas, da Svendborg Fjernvarme ikke 
varmeplanmæssigt er pålagt at skulle bruge 
naturgas. 

 
Kommentarer af 7. december 2015 til NGF Nature 
Energys bemærkninger af 29. november: 
Reference i den samfundsøkonomisk beregning: 
 
1.  Svendborg Fjernvarme er varmeplanmæssigt ikke 
pålagt at skulle anvende naturgas som brændsel af 2. 
prioritet efter affald – hvorfor bio-olie anvendes, om det 
er selskabsøkonomisk rentabelt for Svendborg 
Fjernvarme, (som anført i projektforslaget). 
 
2.  Hvorledes det fremtidig brændselsvalg måtte se ud 
om 20 år – kan vel kun de højere magter have indsigt i. 
 
 
Mail fra 15. februar 2016: 
Den samfundsøkonomiske bio-oliepris svarer til den 
selskabsøkonomiske – da der ingen afgifter er på bio-
olie. 
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2. høringssvar af 1. februar 2016: 
Den fremsendte beregning 
Den af Svendborg Fjernvarme fremsendte beregning med anvendelse af naturgas 
som brændsel i referencen i stedet for bioolie vedlægges som bilag 2. Det 
bemærkes, at beregningen er udført med forudsætningen fra projektforslaget om en 
elpris på 55 kr/MWh, som følger prisudviklingen på naturgas. Med denne 
forudsætning udviser projektet med en el kedel en samfundsøkonomisk fordel på 
19,3 mio kr i nutidsværdi. 
 
3. høringssvar af 23. februar 2016: 
Projektforslaget forudsætter, at varme produceret på elkedlen altid fortrænger 
varme produceret på biooliekedler. I beregningerne er bioolie prissat ud fra 
erfaringspriser, og det er forudsat at biooliens prisudvikling følger naturgas. 
Grundlaget for prisvurdering af bioolie er ikke fremlagt. 
Valget af bioolie som brændsel i referencen er begrundet i en selskabsøkonomisk 
betragtning om, at den bioolie, som Svendborg Fjernvarme indkøber, er billigere 
end naturgas inkl. afgifter. Ses der på de samfundsøkonomiske brændselspriser, vil 
naturgas være det foretrukne brændsel i referencen. 
 

 

3. Tillæg 
for 
transmis-
sion og 
distribution 
af el 

Mail fra 10. februar 2016: 
A). Samfundsøkonomisk omkostning til transport af el (celle I7): ser ud til at være 
afrundet værdi fra celle AC23 i arket ”selskabsøkonomi”, og rummer dermed bidrag 
fra cellerne AB18 – AB22 i arket. Der er således tale om en sammentælling af 
tariffer, som ikke nødvendigvis afspejler en komplet, lokal samfundsøkonomisk 
omkostning. 
Med henvisning til noterne arket ”tabel 7”  bemærkes, at prisen bør indeholde 
nettab, gerne specifikt for anvendelsen, og nødvendigt PSO bidrag. Dermed bør celle 
AB15 formodentlig indregnes, og det bør sikres at anskaffelsesomkostninger for den 
el, der medgår til nettab, er indregnet. 
Endvidere bør begrundelsen for, at refusion af distributionsafgift og tillægsafgift i 
arket ”selskabsøkonomi” skal medtages i den samfundsøkonomiske beregning, 
angives. 
 
B. Fradrag for eksisterende 60/10 kV transformer (celle I10): Der anlægges 
tilsyneladende den betragtning, at elforbruget til den nye elkedel ikke skal bidrage 
til finansiering af den anførte investering på 20 mio kr i 2008. Det må antages, at 
transformerstationen skal finansieres af elforbruget i området uanset at den opført i 
forbindelse med forsyning af en bestemt virksomhed. Der bør derfor argumenteres 
for, hvorfor elkedlen ikke skal bidrage til finansiering af denne infrastruktur. 
Beregningen af besparelsen vedrørende finansiering af af 60/10 kV 
transformerstationen er ikke gennemskuelig. Med en annuitetsfaktor på 13,59 (20 
år, 4%) betyder den beregnede besparelse på 21 kr/MWh, at elkedlen sparer ca. 2,9 

Mail fra 15. februar 2016 med svar på mail af 10. 
februar 2016: 
Ad A: Teksten er Energistyrelsens standard. Net-tab og 
transmission, PSO med videre inkluderet efter data fra 
Dansk Fjernvarme, S.E.F. og EnergiDanmark. 
 
Ad B: De 21 kr./MWh er hvad det må forventes der er 
indregnet  i ”normal” tillæg til el-pris for finansiering af 
kabelnet samt traforstationer. Prisen er regnet som som 
den andel af investeringen der kan tilskrives driften af 
el-kedlen ved en el-leverance på dennes el-forbrug + et 
tænkt yderligere el-forbrug på 20.000 MWh/år. P.t. er 
det ”yderligere ” el-forbrug nul – og om det er det der 
indregnes haves et fradrag på 78 kr./MWh – ved en 
levetid af anlæg på 27 år – heraf med 20 år som drift af 
el-kedel. 
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mio kro i nuværdi ved ikke at bidrage til finansiering af transformerstationen. 
 
 
3. høringssvar af 23. februar 2016: 
Svendborg Fjernvarme har opgjort en samfundsøkonomisk pris for transmission 
og distribution af el, altså prisen for at bringe el fra spotmarkedet til kunden på 
106,5 kr/MWh. Herfra er fratrukket et beløb på 21 kr/MWh med henvisning til, at 
elkedlen forudsættes forsynet fra en transformerstation, som ikke udnyttes i dag. 
 
I Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger1 er den 
gennemsnitlige omkostning, beregnet som forskel på elpris ”an virksomhed” og 
el spotpris på 179 kr/MWh i 2016. Projektforslaget forholder sig ikke til forskellen 
mellem den lokale pris på 85,5 kr/MWh og den gennemsnitlige pris i 
Energistyrelsens forudsætninger. 
 
 
 
 
 
 

4. Investe-
ring i 
etablering 
af elkedlen 
 

Mail fra 10. februar 2016: 
Investering i elkedel (celle O27): har tidligere været 10 mio kr, er nu 8 mio kr. 
Dette er baseret på tilbudsindhentning 2. februar 2016 ifølge mail nedenfor. Den 
samfundsøkonomiske investering bør omfatte samtlige omkostninger inkl. 
projektering og tilsyn, eventuelle bygningsarbejder, mm. Det anbefales, at der 
fremlægges dokumentation for den anførte reduktion af den samfundsøkonomiske 
investering. 
 
 
3. høringssvar af 23. februar 2016: 
Den forudsatte samlede samfundsøkonomiske omkostning til etablering af elkedlen 
er i det seneste projektforslag opgjort til 8 mio kr. Det er oplyst, at investeringen er 
baseret på et konkret tilbud for en totalentreprise for etablering af el kedlen. 
Investeringen har tidligere været vurderet til 10 mio kr. nedvurderingen af 
investeringen. Der er ikke fremlagt en budgetopstilling, for etablering af en driftsklar 
løsning inkl. projektudgifter, mm. 
 

Mail fra 15. februar 2016 med svar på mail af 10. 
februar 2016: 
Der er indkommet tilbud på el-kedelanlæg den 2. 
februar – med bedste pris på 6,8 mio.kr.. 
 

Ad 5)  
Kommentar
er efter nye 
beregnings
-
forudsætni

Notat – høringssvar af 1. juni 2016: 

 

 BEREGNING MED NATURGAS SOM REFERENCE  
3.1 Transmissions- og distributionsudgift for el  
I den fremlagte beregning anvendes en samfundsøkonomisk elpris på 55 kr./MWh, 
baseret på en forventet spotpris for el i de timer, hvor elkedlen er i drift. 

Mail fra 3. juni 2016 med svar på mail/notat af 1. 
juni 2016: 
 
El-priser: 
Angående el-pris – er denne forudsat 5 kr./MWh højere 
end NIRAS forudsatte i deres Troldhede-projekt 
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nger af 25. 
april 2016 
fra 
Energistyre
lsen 

 
Det er i tidligere høringsrunder fastslået, at der bør medtages en udgift til 
transmission og distribution af el i tillæg til spotprisen. I det reviderede 
projektforslag fra 23. februar 2016 var der i Bilag ”Samfundsøkonomi” medregnet 
en omkostning til transport af el på 85 kr./MWh. Denne var beregnet ud fra 
oplysninger fra EnergiDanmark og Sydfyns Elforsyning, samt en antagelse om 
anvendelse af ledig kapacitet i en eksisterende trans-former.  
Tillægges en udgift på 85 kr./MWh til transport af el reduceres det 
samfundsøkonomi-ske overskud på for elkedlen til 2,5 mio kr.  
 
3.2 Prisudvikling for el  
I den fremlagte beregning er det forudsat, at realprisudviklingen for el følger 
realprisud-viklingen for naturgas.  
Det er i tidligere høringsrunder fastslået, at realprisudviklingen for el bør følge 
Energi-styrelsens forudsatte prisudvikling for el. I det reviderede projektforslag fra 
23. februar 2016 var der i Bilag ”Samfundsøkonomi” forudsat, at elprisen fulgte 
prisudviklingen for ”el an virksomhed” i de samfundsøkonomiske 
beregningsforudsætninger.  
Vælges at lade elprisen (inkl. bidrag til transmission og distribution) følge 
prisudviklin-gen for ”el an virksomhed”, bliver det samfundsøkonomiske overskud 
for elkedlen til et underskud på 2,9 mio kr. 
 
4 BEREGNING MED NATURGAS IBLANDET BIONATURGAS SOM REFERENCE  
4.1 Transmissionsbidrag og prisudvikling som for el  
Ved indregning af et bidrag til transmission og distribution af el og ved en 
forudsætning om, at elprisen for elkedlen følger prisudviklingen for ”el an 
virksomhed” frem for pris-udviklingen for naturgas bliver det samfundsøkonomiske 
overskud for elkedlen på 2,7 mio kr.  
4.2 Realistisk spotpris for el  
I de fremsendte samfundsøkonomiske beregninger benyttes en el spotpris pris på 55 
kr./MWh. Der er tidligere argumenteret for at der kun produceres varme når 
elprisen er helt lav. De 55 kr./MWh er imidlertid kun gældende mindre end 200 
timer om året, og da der forventes 389 timer drift for at levere den forudsatte 
mængde varme, er det ikke muligt at indkøbe el til en pris på 55 kr./MWh i alle 389 
timer.  
En analyse af de selskabsøkonomiske beregninger, som blev foretaget i forbindelse 
med høringen i februar 2016 viser følgende:  
 

 
 
Det ses altså, at den gennemsnitlige el spot pris ligger på 79 kr./MWh for de timer, 

gældende el-kedelanlæg. 
Prisen på de 55 kr./MWh er baseret på de aktuelle time-
spotpriser for 2014/2015 – og er således en 
gennemsnitlig pris for de knap 400 fuld-lasttimer i 
2014/2015. 
Konklusion: 
De 55 kr./MWh er reelle priser baseret på aktuelle 
spotpriser – og de aktuelle fuldlasttimer. 
50 kr./MWh har tidligere været anvendt til projekter der 
er godkendt – ligesom af NIRAS gjorde i deres Trolhede-
projekt. 
 
Bio-gas-priser, (25 % refineret bio-gas i naturgas): 
De samfundsøkonomiske priser – er i bred forstand – lig 
med de selskabsøkonomiske priser minus afgift. 
Da der i de 6 kr./m3N bio-gas, (som Nature Energy 
modtager), ikke indgår nogen form for afgift – er det 
rimeligt at antage de 6 kr./m3N svarer til den 
samfundsøkonomiske pris. 
 
Mail fra 9. juni 2016: 
Ad el-pris:  
Om el-prisen følger ENS samfundsøkonomiske spotpris 
+ tillæg af på 85 kr./MWh til transmission fås de 
samfundsøkonomiske nuværdier: 
-          Reference:                       60,0 mio.kr. 
-          El-kedel alternativ:           32,7 mio.kr. 
(se vedhæftede). 
 
Endvidere Energistyrelsens retningslinje – version 3 – 
afsnit 2.3 – side 5 af 22: 
· For projekter hvor et energiforbrug reduceres eller 
vokser inden for nettets kapacitet, skal hverken faste 
omkostninger eller sunk costs medregnes, da de er 
uafhængige af forbrugets størrelse.  
Nettes kapacitet er uændret i forhold til tidligere – hvor 
det i forbindelse med gasmotor- og 
affaldskraftvarmeanlægget blev dimensioneret til 28 MW 
el-produktion ud på 60 kV-net – mod nu 25 MW ind fra 
det samme 60 kV-net. 
 
Indregnes ovennævnte haves de samfundsøkonomiske 
nuværdier: 
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hvor kedlen drives grundet spotpris. Endvidere ses, at den gennemsnitlige spotpris 
for elkedlens samlede produktion er næste 98 kr./MWh.  
 
Benyttes en spotpris på el på 79 kr./MWh samt en omkostning til transport af el på 
85 kr./MWh, og forudsættes, at elprisen følger prisudviklingen for ”el an 
virksomhed”, bliver det samfundsøkonomiske overskud for elkedlen til et underskud 
1,4 mio kr. Anvendes en el spotpris på 97,7 kr./MWh svarende til den faktiske, 
bliver underskuddet 4,5 mio kr.  
 
4.3 Pris for bionaturgas  
I tilfældet med 25% bionaturgas iblandet naturgas er forudsat, at den 
samfundsøkonomiske pris for bionaturgas er 6 kr./Nm3. Dette begrundes med, at 
”NGF Nature Energy modtager 6 kr./m3N for inkl. statstilskud”. Dette er ikke en 
korrekt måde at opgøre den samfundsøkonomiske værdi af bionaturgas på.  
Der findes mange beregninger af den samfundsøkonomiske værdi af biogas, med 
mange forskellige forudsætninger om de anvendte biomasser, de anvendte 
processer, drivhusgasfortrængning, mm. De fleste resulterer i væsentligt lavere 
samfundsøkonomiske priser for bionaturgas end de anvendte 6 kr./Nm3.  
Ved en eventuel videre bearbejdning af en reference med iblanding af bionaturgas i 
naturgassen til fjernvarmeproduktion bør den forudsatte pris for bionaturgas 
dokumenteres. 
 
5 BEREGNING MED BIOOLIE  
Der er ikke fremsendt nye beregninger for tilfældet med bio olie som brændsel i 
referencen. Forudsætningen om, at bioolie (inkl. eventuelle afgifter) vil være 
konkurrence-dygtig med naturgas i de kommende 20 år, og dermed en korrekt 
reference for de samfundsøkonomiske beregninger, er diskuteret i tidligere 
høringssvar.  
Samfundsøkonomisk er det uomtvisteligt, at naturgas er et mere attraktivt brændsel 
end bioolie, og at naturgas dermed udgør det samfundsøkonomisk mest fordelagtige 
alternativ blandt de undersøgte brændsler (naturgas, bioolie og el). 
 
Konklusion  
Ved indregning af den faktiske gennemsnitlige el spotpris for et bidrag til 
transmission og distribution af el og ved en forudsætning om, at elprisen for 
elkedlen følger prisud-viklingen for ”el an virksomhed” frem for prisudviklingen for 
naturgas er elkedlen ikke samfundsøkonomisk fordelagtig i forhold til fjernvarme fra 
en naturgasfyret kedel, hvor naturgassen iblandes bionaturgas.  
 
Det er alene under forudsætning af, at det samfundsøkonomisk mest ugunstige 
brændsel, nemlig bioolie, vælges i referencen, at elkedlen udviser 
samfundsøkonomisk over-skud. 
 

-          Reference:                      60,0 mio.kr. 
-          El-kedel alternativ:           21,9 mio.kr. 
 
Ad spotpris: 
-          Som det fremgår af de selskabsøkonomiske 
beregninger – celle AB28 – er der regnet med de 
konkrete el-priser i 2014 – korrigeret med tendensen i 
el-priser de første 5 måneder af 2015 = 26 kr./MWh. 
-          Indregnes i spotprisen indtægter ved primære 
og sekundære reguleringsmarked haves som følger: 
0,99 x (450 –((320 + (spotpris14 - 26))/0,99)) = 
751.223 kr./9.626 MWh = 78 kr./MWh => spotpris-
beregn = spot14 - 26 ~ 48 kr./MWh. 
-          Der er regnet med 55 kr./MWh – Chefkonsulent 
John Tang fra Dansk Fjernvarme har anvist 52 kr./MWh 
– NIRAS har anvendt 50 kr./MWh i Troldhede. 
-          Driften af el-kedlen er alene af økonomisk 
karakter – hvorfor der godt kan være fornuft i at køre 
med kedlen – selvom el-spotprisen er høj – så længe 
reguleringsprisen er ”højere”.  
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Mail af 9. juni 2016: 
Det lyder da underligt at ingen af jer skulle have modtaget mailen fra Niras. Men jeg 
har vedhæftet den til denne mail for jeres orientering. 
 
Desværre har det jo betydet at vi ikke havde en afklaring på vores spørgsmål i 
høringsperioden. Og da de fremsendte filer vedrørende projektet udelukkende er 
pdf-filer er det lidt vanskeligt at vide om vores ræsonnement over deres beregninger 
er rigtigt, men jeg tror, Niras har forstået det fremsendte materiale korrekt. 
  
Det ser ikke ud til, at man lader elprisen følger elprisudviklingen, men gasprisens. 
Det har vi jo Energistyrelsens ord for, er forkert, idet vi i første runde adspurgte hos 
dem. Det svar indgår i den tidligere korrespondance på projektet. 
  
  
Vi  bider mærke i: ” Kommunen har i den godkendelse, som blev indstillet til 
godkendelse af Byrådet, vurderet på en el-pris inkl. transmission på 140 kr og på 
bioolie som forudsat reference.” 
  
Vi kan konstatere, at bioolie er den eneste reference, som giver samfundsøkonomisk 
overskud til el-kedlen med realistiske og opdaterede forudsætninger.  
  
Kommunen har således valgt at basere sig på et af 3 belyste scenarier, og har ikke 
selv forholdt konkret sig til den fremsendte argumentation og dokumentation. 
  
Det har de overladt til Svendborg Fjernvarme. 
  
 Vores/Niras’s beregning af, at Svendborg Fjernvarme selv har en væsentligt højere 
el spotpris i deres selskabsøkonomiske beregninger end de anvender i 
selskabsøkonomien, har kommunen ikke forholdt sig til. 
  
Udsagnet ” Prisen på de 55 kr./MWh er baseret på de aktuelle time-spotpriser for 
2014/2015 – og er således en gennemsnitlig pris for de knap 400 fuld-lasttimer i 
2014/2015.” er ikke retvisende. 
  
Ifølge vores/Niras’s analyse fra februar kører elkedlen i alt ca. 620 timer med 
forskellige belastninger, og 15% af den forudsatte varmeproduktion sker grundet 
reguleringsydelser, ikke lave elpriser: 
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Spotpris drift   8220,5 MWh i alt   649341 kr i alt   Gennemsnit 79,0 kr/MWh 
Regulerpris 
drift   1405,7 MWh i alt   290909 kr i alt   Gennemsnit 207,0 kr/MWh 

Samlet drift    9626,1 MWh i alt   940249 kr i alt   Gennemsnit 97,7 kr/MWh 
  
  
 

 Konklusion bemærkninger af 29. november 2015: 
Det fremsendte supplerende materiale bekræfter, at den anvendte samfundsøkonomiske elpris 
er for lav, idet der som minimum bør tillægges leveringsomkostninger for el på 176 kr./MWh. 
Hertil kommer, at projektforslaget forudsætter, at der i de næste 20 år vil være mindst lige så 
mange timer med meget lave el-spotpriser som i 2014 (hvor der kun var 200 timer med 
elpriser lavere end forudsat i projektforslaget. Forudsætningen om, at el-spotprisen i mindst 
400 timer/år vil være i gennemsnit 55 kr./MWh er ikke robust, og ikke i overensstemmelse 
med Energistyrelsens beregningsforudsætninger.  
Anvendes Energistyrelsens forudsætning om el pris an værk, udviser projektet et 
samfundsøkonomisk underskud på 31 mio kr. 
 
Der er ikke fremlagt dokumentation for, at bioolie er det mest realistiske brænd-sel i 
referencescenariet i de kommende 20 år. Samfundsøkonomisk er naturgas billigere end den 
forudsatte bioolie i dag. Da der ikke foreligger en officiel fremskrivning af prisen for bioolie, 
anbefales det at belyse projektets samfundsøko-nomi for et tilfælde, hvor bioolie ikke er 
billigere ned naturgas (med afgifter), altså hvor der anvendes naturgaspriser i referencen for 
den samfundsøkonomiske beregning. Gøres dette, og tillægges samtidig leveringsomkostninger 
for el til den forudsatte elpris, udviser projektet et samfundsøkonomisk underskud på 2 mio kr.  
Projektet udviser således ikke en robust samfundsøkonomi. 
 
 
 

 

 Konklusion 2. høringssvar: 
Nedenfor vises nutidsværdien for referencen og det foreslåede projekt fra projektforslaget og 
for de beregninger, som vedlægges dette notat. 

 
 
Projektforslaget for etablering af en elkedel hos Svendborg Fjernvarme udviser 
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en samfundsøkonomisk fordel når der forudsættes en meget lav elpris og når der regnes med 
et brændsel i referencen, som er væsentligt dyrere end naturgas. 
Ved anvendelse af den samfundsøkonomiske elpris er der ingen samfundsøkonomisk fordel ved 
projektet. 
Ved anvendelse af naturgas som brændsel i referencen er der ingen samfundsøkonomisk fordel 
ved projektet, medmindre det antages, at el kan leveres til Svendborg Fjernvarme uden 
omkostninger til transmission, distribution, mm. Projektet ses ikke at være 
samfundsøkonomisk robust, og udviser negativ samfundsøkonomi ved gængse forudsætninger. 
Det anbefales, at Svendborg Fjernvarme anmodes om en redegørelse for den 
forudsatte samfundsøkonomiske elpris leveret til den foreslåede elkedel, og for 
det anvendtes brændsel i referencen inden der træffes afgørelse om projektet. 
 

 Konklusion 3. høringssvar af 24. februar 2016: 
De væsentligste risici i forhold til projektets samfundsøkonomiske fordel udgøres af den 
forudsatte el spotpris og forudsætningen om, at bioolie vil være det foretrukne brændsel i 
referencen. Der foreligger ikke officielle prognoser for prisprofilen for el eller for prisudviklingen 
for bioolie. Projektforslaget forudsætter grundlæggende, at prisprofilen for el vil være 
uforandret i projektperioden, og at prisrelationen mellem bio olie og naturgas (inkl. afgifter) vil 
være som i 2014 igennem hele projektperioden. 
Hvis der anvendes Energistyrelsens forudsætninger om prisen for transmission 
og distribution af el, eller hvis brændslet i referencen er naturgas i stedet for den forudsatte 
bioolie, er projektet ikke samfundsøkonomisk attraktivt. Projektets samfundsøkonomiske 
robusthed er således afhængig af valget af centrale forudsætninger. 
 
Forudsætningerne er belyst i den dialog, som er gennemført frem til fremsendelse af det 
opdaterede projektforslag. Der vurderes dermed at være skabt et tilstrækkeligt oplyst grundlag 
for Svendborg Kommunes behandling af projektforslaget. 
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Bilag 3. El-Kedel. Oversigt over bemærkninger og kommentarer fra Svendborg Kraftvarme og Svendborg 

Fjernvarme 
Punkt Svendborg Kraftvarmes bemærkninger Svendborg Fjernvarmes bemærkninger 

1. Elpris 1. høringssvar af 5. november 2015: 

 
I projektforslag om etablering af 25 MW el-kedelanlæg i bygningen husende 
gaskedelanlægget på adressen Bodøvej 13, 5700 Svendborg skriver Svendborg 
Fjernvarme følgende:  
”El-kedelanlægget vil ikke fortrænge produktion fra Svendborg Kraftvarmes 
affaldskraftvarmeanlæg” (punkt 1.1)  
og  
”El-kedlen er forudsat alene at være i drift på de tidspunkter, hvor der er meget 
vindstrøm med heraf følgende lave priser på elektricitet, samt tidspunkter hvor der 
ikke sker fortrængning af affaldskraftvarme.  
Sidstnævnte, idet en sådan fortrængning vil betyde, at Svendborg Fjernvarme 
efter gældende kontrakt vil skulle betale Svendborg Kraftvarme A/S for den 
fortrængte affaldsvarme.” (punkt 1.2).  
Efterhånden som udbygningen med vindmøller i det danske el-system øges vil el-
priserne svinge mere og mere. Dermed vil der også være timer om sommeren 
hvor der er lave el-priser og endda timer med negative el-priser. For få år siden 
var det utænkelig med negative el-priser i timer om sommeren.  
I 2015 er situationen en anden. Antallet af timer med el-priser (spot) under nul 
var 17 i perioden april-oktober og 645 timer som regulerkraft. Perioden april-
oktober er den periode hvor affaldsanlægget normalt kan levere den samle forbrug 
til Svendborg Fjernvarme.  
Af denne årsag vil der i sommerperioden fremover opstå timer, hvor det vil kunne 
svare sig at producere varme på el-kedel under forudsætning af at Svendborg 
Kraftvarme bortkøler den varme, der indenfor de samme timer produceres på 
basis af affald eller biomasse.  
Det der afgør hvornår det kan svare sig at bede affaldsanlægget om at bortkøle 
varme mod betaling er hvor stor en medbetaling Svendborg Fjernvarme kan få i 
regulerkraftmarkedet. Loftet for medbetaling er på 500 Euro/MWh (ca. 3.725 
kr./MWh).  
 
En samtidig varmeproduktion af el-kedelvarme og affaldsvarme om sommeren kan 
være godt for selskabsøkonomien i Svendborg Fjernvarme men ikke for miljøet, da 
varmeproduktionen på vindmøllestrøm vil foregå med bortkøling for øje. 
 
 

Mail af 17. november 2015: 

Svendborg Kraftvarme har ikke yderligere bemærkninger til Svendborg 
Fjernvarmes svar til Svendborg Kraftvarmes høringssvar til ”Projektforslag om 

Mail af 9. november 2015 med bemærkninger til 1. 

høringssvar af 5. november 2015: 

 
a. Substitution af Affaldskraftvarme ved ”sommerkøling”: 
i. El-spot-prisen inkl. 10 % regulerkraft skal under minus 605 
kr./MWh for at substitution af affaldskraftvarme med af el-
kedel er rentabel. 
ii. Med de realiserede el-spot-priser for år 2014 var dette 
tilfældet: 16. februar + 16. marts + 29. oktober – med ÉN 
time for hver dag – i alt 44 MWh. 
iii. Dette ville typisk have givet anledning til, at 
affaldskraftvarmeværket for disse 3 x 1 time ville have opladet 
akkumuleringstanken med 14½ MWh – til senere brug. 
iv. Om Svendborg Kraftvarme skulle vælge at bortkøle disse 
44 MWh ”overskudsvarme” – skal dette ses i lyset af brug af 
ca. 9.700 MWh/år ”el-overskudsvarme”. 
(Overnævnte 9.700 MWh/år tilvejebragt ved overskydende 
elektricitet – og som substitution for 9.700 MWh bio-olie). 
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Etablering af 25 MW el-kedelanlæg på Svendborg Fjernvarme.” 
 

2. Miljø-

økonomi 

ved el-

kedelanlæg 

 

Svendborg Fjernvarme beregner under punkt 1.3 en positiv miljøøkonomi ved 
etablering af el-kedelanlæg i form af en samlet CO2-reduktion på 55.700 ton CO2 
over 20 år.  
Svendborg Kraftvarme vil henlede opmærksomheden på, at varme produceret på 
bioolie ikke er omfattet af CO2-kvoteordningen, da bioolie ved forbrænding udleder 
biogent (grøn) CO2 og ikke fossilt CO2.  
Så den miljøøkonomiske CO2-reduktion er efter Svendborg Kraftvarmes opfattelse 
ikke en fossil CO2-besparelse der kan indgå i Svendborg Fjernvarmes eller 
Svendborg Kommunes CO2-regnskab. 
 
Mail af 17. november 2015: 

Svendborg Kraftvarme har ikke yderligere bemærkninger til Svendborg 
Fjernvarmes svar til Svendborg Kraftvarmes høringssvar til ”Projektforslag om 
Etablering af 25 MW el-kedelanlæg på Svendborg Fjernvarme.” 
 

Mail af 9. november 2015 med bemærkninger til 1. 

høringssvar af 5. november 2015: 

 
i. Samfundsøkonomisk er CO2-belastningen indregnet til 
værdien 0. 
ii. Mængdemæssigt er CO2-belastningen indregnet med den 
reelle lokale påvirkning. 
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