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Indledning 
Svendborg Kommune har modtaget et projektforslag, der er udarbejdet af Svendborg 
Fjernvarme. Med projektforslaget ansøges Svendborg Kommune om godkendelse af 
varmeprojekt for etablering af 25 MW Elkedelanlæg. 
 
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 566 af 2 juni 2014 om 
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 
(Projektbekendtgørelsen). Der er taget udgangspunkt i denne projektbekendtgørelse 
da projektforslaget er indkommet til kommunen den 23. juli 2015. 
 
Svendborg Kommune (Miljø-, Klima- og Trafikudvalget) har den 5. oktober 2015 
godkendt at projektforslaget sendes i høring. Projektforslaget har jf. 
Projektbekendtgørelsens § 25 har været i høring i perioden 8. oktober til og med den 
5. november 2015 hos NGF Nature Energy, Sydfyns Elforsyning og Svendborg 
Kraftvarme. Der indkom høringssvar fra NGF Nature Energy og Svendborg 
Kraftvarme. Projektforslaget blev ligeledes sendt i fire ugers høring hos Ollerup -  V. 
Skerninge - Ulbølle Fjernvarme i perioden fra den 12. november til og med den 10. 
december 2015. Der indkom ikke nogen høringssvar. 
 
Projektforslaget blev sendt i endnu en høring til alle ovenstående parter på grund af 
nye beregninger. I anden høringsrunde indkom der høringssvar fra NGF Nature 
Energy og Sydfyns Elforsyning. Der blev udsendt endnu en høring den 15. februar 
2016, da der skete ændringer i beregningerne. Der indkom høringssvar fra NGF 
Nature Energy. 
 
Der er overstreget med gult i denne godkendelse hvor der er vurderet på hvad 
konsekvensen af de nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger af 25. april 
2016. Alt hvad der i denne godkendelse ikke er markeret med gult er med 
udgangspunkt i de gamle beregningsforudsætninger, da det var disse der var 
gældende da udvalget og Byrådet behandlede sagen.   
 
Politisk godkendte Svendborg Byråd den 26. april 2016 at projektet kunne godkendes. 
Energistyrelsen kom med nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger den 
14. og 18. april (som dog indholdt fejl) og 25. april 2016. Det er den opdaterede 
version af den 25. april 2016, som er brugt i de supplerende beregninger. 
 
Svendborg Kommune rettede henvendelse til Energistyrelsen for at høre hvordan 
kommunen skulle forholde sig, når nu projektforslaget var politisk behandlet, og at 
der midt i den sidste politiske behandling kom nye beregningsforudsætninger. 
Kommunen fik følgende svar fra Energistyrelsen: 
 
Ændring af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger ændrer ikke på, at den 
konkret vurdering af projektet ligger hos kommunen. Vi foreslår, at I vurderer, hvor 
stor betydning de ændrede forudsætninger har for projektet. Alt efter hvad 
vurderingen viser, kan I beslutte, hvordan projektet skal fortsætte. Det er  en god idé, 
at I gør opmærksom på, I har undersøgt konsekvensen af de ændrede 
forudsætninger.  
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Kommunen bad derfor Svendborg Fjernvarme om supplerende beregninger med de 
nye beregningsforudsætninger. 
 
Disse nye beregninger med udgangspunkt i de nye samfundsøkonomiske  
beregningsforudsætninger fra 25. april 2016 blev udsendt i høring den 23. maj 2016. 
Der indkom høringssvar fra NGF Nature Energy. 
 

Læsevejledning 
 
Projektgodkendelsen er opbygget i 3 dele. 
1. del (side 1-9)  er Svendborg Kommunes afgørelse i sagen, vilkår og 
klagevejledning. 
 
2. del (side 10-24) 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 23. juli 
2015, med seneste revision af 23. februar 2016, samt yderligere indsendte 
samfundsøkonomiske beregninger.  
 
Godkendelsen omfatter etablering af 25 MW elkedelanlæg. 
 
Projektet er behandlet i Miljø-, Klima- og Trafikudvalget den 4. april 2016, i 
økonomiudvalget den 19. april 2016 og godkendt i Svendborg Kommunes Byråd den 
26. april 2016. 
 

Vilkår 
Under henvisning til § 27, stk. 2, i projektbekendtgørelsen, gives godkendelse til det 
ansøgte projektforslag på følgende vilkår: 
 

1. Anlægget skal indrettes og drives som beskrevet i projektforslaget.  
 

2. Der skal anvendes det i projektforslaget beskrevne brændsel og     
forsyningsform. 

 
3. Projektet skal være gennemført senest 3 år fra godkendelsesdato. 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 

 
o Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for 

kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) 
 
Kommunen har den 23. juli 2015 fra Svendborg Fjernvarme modtaget ansøgning om 
godkendelse af projektforslaget af 22. juli 2015. Det efterfølgende reviderede 
projektforslag af 23. februar 2016, indeholder ikke ændringer som medfører at 
projektforslaget skal betragtes som et nyt projekt, i forhold til det oprindelige projekt 
af 22. juli 2015.  
 
Projektforslaget godkendes efter ” Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om 
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 
(projektbekendtgørelsen)” og ikke den senere projektbekendtgørelse Bek. nr. 1124 af 
23. september 2015, da projektet er indsendt inden den 26. september 2015, og skal 
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ifølge bekendtgørelse 1124, § 34 stk. 3 behandles efter den tidligere 
projektbekendtgørelse. 
 
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. Projektforslaget opfylder de formelle krav til 
indhold samt form, som er angivet i § 23 i projektbekendtgørelsen.  
 
Projektforslaget omfatter etablering af 25 MW elkedelanlæg. 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: 
 
I Projektbekendtgørelsens, § 11, stk. 1 fremgår det at: 
 

 
 
El-kedelanlægget er et produktionsanlæg. Men da el-kedelanlægget ikke fortrænger 
den eksisterende kraftvarmeproduktion fra affaldskraftvarmeanlægget og kun dækker 
en del af den varmeproduktion, som ikke kan dækkes af affaldskraftvarmens 
grundlast vurderer kommunen, at hensynet til denne paragraf bortfalder i denne 
godkendelse. 
 
 
Vedrørende brændselsvalg: 
 
I Projektbekendtgørelsens, § 17, stk. 1 fremgår det at: 

 



8 
 

Som udgangspunkt kan kommunen jf. projektbekendtgørelsens § 17 stk. 2 kun 
godkende brændslerne naturgas og mineralsk olie.  
I ”Varmeplanshåndbogen” er det dog defineret, at el ikke betragtes som brændsel, og 
kan dermed også benyttes, hvis bekendtgørelsens øvrige bestemmelser er opfyldt. I 
vejledning til Projektbekendtgørelsen er det beskrevet, at en række forsyningsformer 
ikke betragtes som brændsler. Der anvendes ikke brændsel til at producere el fra 
vindenergi. Det betyder, at der godt kan godkendes projektforslag for elkedel anlæg 
baseret på vindenergi i områder, som allerede forsynes af et eksisterende decentralt 
naturgasbaseret/affaldsbaseret kraft-varme-anlæg. Der skal dog stadig udformes 
projekter for indpasning af disse i varmeplanlægningen. 
 
Etableringen af et elkedelanlæg kræver projektgodkendelse og dermed også 
dokumentation af, at anlægget vil være det mest hensigtsmæssige valg 
samfundsøkonomisk set, jf. projektbekendtgørelsens § 6 mv. 
 
I dette projekt ændres der ikke på fjernvarmeværkets områdeafgrænsning. 
 
Projektforslagets samfundsøkonomiske analyse er delvist baseret på Energistyrelsens 
”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2005 (rev. 
2007), med tilhørende data fra Energistyrelsens ”Forudsætninger for 
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra december 2014.  
 
Desuden kom Energistyrelsen med nye samfundsøkonomiske 
beregningsforudsætninger den 14. og 18. april (som dog indholdt fejl) og 25. april 
2016. Det er den opdaterede version fra den 25. april 2016, der nu er gældende.  
 
Svendborg Byråd besluttede den 26. april 2016, at projektet kunne godkendes. 
Projektet tog udgangspunkt i beregningsforudsætninger fra december 2014.  
 
Da der var et sammenfald mellem godkendelsen i Byrådet og at der kom nye 
samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, rettede Svendborg Kommune  
henvendelse til Energistyrelsen for at høre hvordan kommunen skulle forholde sig til 
at projektforslaget var politisk behandlet, og at der til slut i den sidste politiske 
behandling kom nye beregningsforudsætninger. Kommunen fik følgende svar fra 
Energistyrelsen: 
 
Ændring af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger ændrer ikke på, at den 
konkret vurdering af projektet ligger hos kommunen. Vi foreslår, at I vurderer, hvor 
stor betydning de ændrede forudsætninger har for projektet. Alt efter hvad 
vurderingen viser, kan I beslutte, hvordan projektet skal fortsætte. Det er  en god idé, 
at I gør opmærksom på, I har undersøgt konsekvensen af de ændrede 
forudsætninger.  
  
Kommunen bad derfor Svendborg Fjernvarme om supplerende beregninger med de 
nye beregningsforudsætninger af 25. april 2016. Der er senere vurderet på om disse 
nye beregningsforudsætninger havde nogen konsekvenser på det som kommunen har 
vurderet i godkendelsen. 
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Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet (jf. projektbekendtgørelsens § 28, stk. 
1) af følgende: 
  
Ansøger: 

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

 
Berørte forsyningsselskaber:  

• NGF Nature Energy Distribution, Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, mail: 
info@natureenergy.dk 

• Sydfyns Elforsyning A/S, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg, mail: 
sef@sef.dk 

• Svendborg Kraftvarme A/S, Bodøvej 15, 5700 Svendborg, mail: 
bussborg@svendborg.dk, kraftvarme@svendborg.dk 

• Ollerup – V. Skerninge – Ulbølle Fjernvarme A.m.b.a., Svendborgvej 85, 
5762 V. Skerninge, mail: erik.stoumann@gmail.com 

 
Der er ingen grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut. 
 
Afgørelsen kan ifølge projektbekendtgørelsens § 31, inden 4 uger skriftligt påklages til 
Energiklagenævnet, og eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb fredag den 
8. juli 2016 kl. 15.00  være modtaget i Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 
1360 København K, eller sendes pr. e-mail til: ekn@ekn.dk eller sendes pr. telefax til 
3395 5799. 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. 
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Sagsfremstilling 
Projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1 i 
projektbekendtgørelsen jf. § 3, stk. 1, skal forelægges kommunalbestyrelsen til 
godkendelse. Et projektforslag skal blandt andet beskrive, hvilke konsekvenser 
projektet har for samfundet og miljøet. 
 
Svendborg Fjernvarme har den 23. juli 2015 indsendt et projektforslag til Svendborg 
Kommune om at etablere en 25 MW el-kedelanlæg. El-kedelanlægget vil primært 
være i drift i de timer, hvor der er megen vindstrøm på markedet og dermed lave el-
spotpriser, samt på tidspunkter hvor der ikke sker fortrængning af affaldskraftvarme. 
Projektforslaget skal godkendes i overensstemmelse med varmeforsyningsloven og 
projektbekendtgørelsen.  
 
Projektforslagets samfundsøkonomiske vurdering er delvist baseret på 
Energistyrelsens samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra december 2014. 
Projektforslaget blev tilrettet indkomne høringssvar og det reviderede projektforslag 
af 23. februar 2016 ønskes godkendt.  
 
Der er desuden vurderet på hvad de nye samfundsøkonomiske 
beregningsforudsætninger af 25 april 2016 har af konsekvenser på projektet.  
 
Disse er markeret med gult i denne godkendelse.  
 
I bilag 5 er vist beregningerne med udgangspunkt i de nye beregningsforudsætninger 
fra 25. april 2016. 
 

Skriftlig underretning af høringsberettigede 
Svendborg Kommune (Miljø-, Klima- og Trafikudvalget) har den 5. oktober 2015 
godkendt at projektforslaget sendes i høring. Projektforslaget har jf. 
Projektbekendtgørelsens § 25 været i høring i perioden 8. oktober til og med den 5. 
november 2015 hos NGF Nature Energy, Sydfyns Elforsyning og Svendborg 
Kraftvarme. Projektforslaget var i samme periode offentligt tilgængeligt på Svendborg 
Kommunes hjemmeside. Der indkom høringssvar fra NGF Nature Energy og 
Svendborg Kraftvarme. Projektforslaget blev ligeledes sendt i fire ugers høring hos 
Ollerup -  V. Skerninge - Ulbølle Fjernvarme i perioden fra den 12. november til og 
med den 10. december 2015, da de blev vurderet til at være part i sagen. Der indkom 
ikke nogen høringssvar. 
 
Projektforslaget blev sendt i endnu en høring til alle ovenstående parter på grund af 
nye beregninger. I anden høringsrunde indkom der høringssvar fra NGF Nature 
Energy og Sydfyns Elforsyning. Der blev udsendt endnu en høring da der skete 
ændringer i beregningerne. Der har desuden været afholdt endnu en høring hvor der 
er regnet på konsekvensen af de nye beregningsforudsætninger af 25. april 2016. Der 
indkom høringssvar fra NGF Nature Energy. 
 
Der har imellem og efter høringsperioderne været en omfattende skriftlig 
meningsudveksling, mellem Svendborg Fjernvarme og NGF Nature Energy, og der har 
været afholdt møde mellem Svendborg Fjernvarme og NGF Nature Energy samt 
kommunen.  
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Høringssvarene er vedlagt som bilag 1 og bemærkningerne og kommentarerne er 
samlet og vedlagt som bilag 2 og 3. 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. Projektforslaget opfylder de formelle krav til indhold samt 
form som er angivet i projektbekendtgørelsens § 23. 
 
Det fremgår af projektbekendtgørelsens § 23, at en ansøgning om godkendelse af 
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg skal være skriftlig og ledsaget af 
oplysningerne i § 23, stk. 1, nr. 1-10, i det omfang, som er nødvendigt for 
kommunalbestyrelsens vurdering af projektet. 
 

Anlægget, herunder dets kapacitet, placering og produktionsform 
(energiteknisk beskrivelse) 
Fjernvarmeværket er et kraft-varmeanlæg med en samlet varme effekt på 114-118 
MW. På fjernvarmeværket er der i dag affaldskraftvarme, bio-olie kedelanlæg, 
gaskedelanlæg og et gasmotoranlæg. Med projektforslaget søges der er om at 
etablere en 25 MW el-kedelanlæg. El-kedelanlægget vil blive etableret på Nordre 
Central, Bodøvej 13, matrikel 12i, Svendborg. El-kedelanlægget vil blive tilsluttet el-
systemet på 10 kV-niveau via Sydfyns Elforsynings 60/10 kV station på Bodøvej. 
 
El-kedelanlægget skal fungere sammen med værkets øvrige varmeproduktionsanlæg 
og vil kunne levere ca. 25 MW årligt. Forsyningssikkerheden vil øges med ca. 20 %. 
El-kedelanlægget vil primært være i drift i de timer, hvor der er megen vindstrøm på 
markedet og dermed lave el-spotpriser. El-kedelanlægget vil ikke fortrænge 
produktion fra Svendborg Kraftvarmes affaldskraftvarmeanlæg.  El-kedlen er alene i 
drift i årets mere kølige måneder, hvor varmebehovet er større end 
affaldskraftvarmeanlæggets maksimale varmeydelse. Den samlede varme effekt inkl. 
el-kedel vil være 139-143 MW. 
 
I referencesituationen er forudsat uændret forsyning som der sker i dag. Med det 
ansøgte projektforslag (alternativet) vil fjernvarmeproduktionen når el-kedelanlægget 
giver en lavere varmepris end bio-oliekedelen ske ved en el-kedel. Der er i 
projektforslaget taget udgangspunkt i at el-kedel anlægget skal erstatte dele af 
produktionen som sker på bio-oliekedel anlægget, da det fra fjernvarmes side 
vurderes at være det billigst selskabøkonomisk. 
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Forsyningsform 
Anlægget leverer fjernvarme til dele af Svendborg. 

Energiform 
Cirka halvdelen af fjernvarmen kommer kraftvarmeværket (affald) det resterende er 
fra biobrændsel og naturgas. Via projektforslaget, vil der i fremtiden blive suppleret 
med el-kedelanlægget.  

Forsyningsområde 
Svendborg Fjernvarme leverer fjernvarme til forsyningsområdet markeret med brunt 
på bilag 4. Der er ikke søgt om ændring af forsyningsområdet. 

Tidsfølge for anlæggets etablering 
Anlægget ønskes opført i 2016. 

Forholdet til varmeplanlægning 
I Svendborg Kommunes varmeplan er området udlagt som forsyningsområde med 
fjernvarme, og projektet følger afgrænsningen. Forsyningsområdet fremgår af bilag 4. 

Arealafståelse og servitutter  
Der er ingen arealafståelse. 

Gennemgang af projektforslag samt indkomne 
bemærkninger 
Som nævnt under afsnittet ”Skriftlig underretning af høringsberettigede” blev 
projektforslaget sendt i høring af flere gange til berørte forsyningsselskaber. Nedenfor 
er de indkomne bemærkninger gennemgået.  
 
Svendborg Kraftvarme og Sydfyns Elforsyning er kommet med høringssvar.  
 
Bemærkninger fra Sydfyns Elforsyning er følgende: 
Sydfyns Elforsyning har ikke umiddelbart nogle indvendinger til de fremførte 
bemærkninger, men vil dog gerne benytte lejligheden til at bakke op om begge 
projektforslag. Der har naturligvis været ført en tæt dialog mellem Svendborg 
Fjernvarme A.m.b.A og SEF Net A/S omkring mulighederne for tilslutningsvilkår for de 
to anlæg. SEF Net A/S ser ikke de store udfordringer i at håndtere en net-tilslutning af 
hverken varmepumpen, eller den 25 MW store elkedel på Bodøvej.  Årsagen til at det 
forholdsvis let kan lade sig gøre skyldes, at vi i samme område har en ny 60/10 kV 
transformerstation med stor kapacitet liggende.  
 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Svendborg Kommune har ikke yderligere bemærkninger. 
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Bemærkninger fra Svendborg Kraftvarme er følgende: 
1. Bortkøling af affaldskraftvarme 
2. Miljøøkonomi ved el-kedelanslæg 
 
Forudsætning Svendborg Kraftvarme  Svendborg Fjernvarme 
Ad 1.  
Bortkøling af 
affaldskraft-
varme 

Der vil 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.   
 
 

El-spot-prisen inkl. 10 % 
regulerkraft skal under minus 
605 kr./MWh for at substitution 
af affaldskraftvarme med el-
kedel er rentabel. 
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. 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Svendborg Kommune vurderer, at projektforslaget ikke hviler på urealistiske 
forudsætninger. Svendborg Kommune har lagt særlig vægt på at substituion af 
affaldskraftvarme med el-kedel i 2014 ikke ville have forekommet på mere end fire 
dage og med højst én time pr. dag.  Svendborg Kraftvarme har ikke haft yderligere 
bemærkninger til Svendborg Fjernvarmes svar. 
 
 
Forudsætning Svendborg Kraftvarme  Svendborg Fjernvarme 
Ad 2. 
Miljøøkonomi 
ved el-
kedelanlæg 

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. 
 

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

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Svendborg Kommune vurderer, at projektforslaget ikke hviler på urealistiske 
forudsætninger. Svendborg Kommune har lagt særlig vægt på at indregningen af CO2 
i projektforslaget er sket efter Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske 
analyser på energiområdet. Svendborg Kraftvarme har ikke yderligere bemærkninger 
til Svendborg Fjernvarmes svar. 
 
 



14 
 

Bemærkninger fra NGF Nature Energy (gennemgået af NIRAS): 
NGF Nature Energy har i høringerne kommenteret projektforslaget, hvorefter 
Svendborg Fjernvarme  har udarbejdet et revideret projektforslag, hvor nogle af NGF 
Nature Energy’s kommentarer er indarbejdet og de øvrige er modkommenteret.  
 
De væsentligste bemærkninger fra NGF Nature Energy er følgende: 
1. Samfundsøkonomisk elpris 
2. Tillæg for transmission og distribution af el 
3. Brændsel i referencescenariet 
4. Investering i etablering af elkedlen 
5. Nye beregningsforudsætninger af 25. april 2016 fra Energistyrelsen. 
 
Forudsætning NGF Nature Energy  Svendborg Fjernvarme 
Ad 1) 
Samfunds-
økonomisk 
elpris 

Der er ikke anvendt elpris an 
værk fra Energistyrelsens 
beregningsforudsætninger.  
Den benyttede el spotpris på 55 
kr/MWh er ikke begrundet. Der 
kræves en redegørelse for 
hvorledes den anvendte elpris er 
fremkommet. 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.  
 

Der anvendes aktuelle og reelle 
spot-priser fra Energinet.dk og 
fra Dansk Fjernvarme. 
Der er angivet en marginal elpris 
som i projektforslaget er angivet 
til at være 55 kr/MWh. 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Svendborg Kommune vurderer, at projektforslaget ikke hviler på urealistiske 
forudsætninger mht. den anvendte el-pris.  
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Energiklagenævnet har i flere tidligere sager (blandt andet i sag J.nr 1021-12-185-11) 
skrevet følgende:    

 
 
Energiklagenævnet har således truffet afgørelse om at Energistyrelsens notater om 
forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet har vejledende 
karakter. Svendborg Kommune har lagt vægt på at Energistyrelsen i en udtalelse til 
Energiklagenævnet vedrørende en konkret sag har anført, at der ved den 
samfundsøkonomiske vurdering skal tages udgangspunkt i Energistyrelsens 
beregnings-forudsætninger, vejledning og teknologikatalog, medmindre det kan 
dokumenteres, at andre data bør anvendes.  
 
Andre data end dem, som følger af beregningsforudsætningerne/ 
vejledningen/teknologikataloget, kan efter Energistyrelsen og Energiklagenævnets 
praksis, lægges til grund for den samfundsøkonomiske vurdering, hvis det kan 
dokumenteres, at de lokale forhold afviger fra de data, der anvendes i det vejledende 
materiale. Elprisen, der fremgår af Energistyrelsens beregningsforudsætninger, er et 
årsgennemsnit, og vil således være forbundet med stor usikkerhed. Da 
Energistyrelsens priser udgør ”årlige gennemsnitsværdier”, bør priserne kun benyttes, 
såfremt de er repræsentative for en årsproduktion. Der er stor forskel på om der 
købes el til en elkedel de 500 timer om året, hvor elprisen er billigst. Da 
beregningerne omfatter varme produceret på elkedel, vil varmeproduktionen typisk 
ske i perioder med lave elpriser. Der er i projektforslaget regnet med at el-
kedeanllægget 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.  
 
De anvendte elpriser i beregningerne bør afspejle den specifikke situation, der regnes 
på. I Energistyrelsens forudsætninger er elpriserne opdelt på henholdsvis forbruger- 
og værkniveau, og desuden er der anført både en vægtet og uvægtet pris. Såfremt 
projektberegningerne omfatter produktion af kraftvarme, hvor varmen vil være den 
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drivende kraft for drift på anlægget, skal den uvægtede, altså laveste pris, vælges. Da 
Energistyrelsens priser udgør "årlige gennemsnitsværdier", bør priserne kun benyttes, 
såfremt de er repræsentative for en årsproduktion. Såfremt beregningerne omfatter 
varme produceret på elkedler eller varmepumper, vil varmeproduktionen typisk ske i 
perioder med lave elpriser.  
 
Energistyrelsen har beskrevet, at det er en mulig tilgang ved samfundsøkonomiske 
beregninger, at tage udgangspunkt i konkrete elpriser fra seneste historiske år, når 
der er tale om en pris, der vil afvige meget fra den gennemsnitlige elpris (hvis der er 
tale om de billigste timer på året). Det er dog vigtigt, at prisen påtrykkes en udvikling, 
således at den udvikler sig henover den 20-årige betragtningsperiode. 
 
Det fremgår af et andet projektforslag – installation af 1 MW elkedel på Troldhede 
kraftvarmeværk fra december 2011 udarbejdet af NIRAS, at el til varmeproduktion via 
elkedel er indregnet til gennemsnitlig 50 kr/MWh, idet der typisk vil være tale om 
overskud af vindmøllestrøm i det danske el-system når elspotprisen er mellem 0 og 
100 kr/MWh. 
 
Svendborg Kommune har bedt Svendborg Fjernvarme om, at lave en 
følsomhedsberegning hvor der er en stigning/fald i elprisen med +/- 10 %. Her viser 
beregningerne at selv ved en 10 % højere el-pris (inkl. transport) vil der stadig være 
en positiv samfundsøkonomi hvis der tages udgangspunkt i bio-olie som 
referencebrændsel. 
 
Forudsætning NGF Nature Energy  Svendborg Fjernvarme 
Ad 2)  
Tillæg for 
transmission 
og distribution 
af el 

Der er brugt en pris for 
transmission og distribution af el 
på 106,50 kr/MWh. Heraf er 
fratrukket 21 kr/MWh. 
Projektforslaget forholder sig ikke 
til forskellen mellem den lokale 
pris på 85,5 kr/MWh og den 
gennemsnitlige pris i 
Energistyrelsens forudsætninger 
på 179 kr/MWh, som er forskellen 
på elpris ”an virksomhed” og 
elspotpris. Der bør tillægges 
leveringsomkostninger for el på 
176 kr./MWh. 

Net-tab og transmission, PSO 
med videre er inkluderet efter 
data fra Dansk Fjernvarme, 
SEF og EnergiDanmark. 
Der er i alt brugt en 
omkostning til transport af el 
på 85 kr./MWh. 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Svendborg Kommune vurderer, at projektforslaget ikke hviler på urealistiske 
forudsætninger. Der er taget udgangspunkt i at der kan bruges en ny 60/10 kV 
transformerstation. Omkostningen for transport af el er taget ud fra konkrete tal, som 
er indhentet fra EnergiDanmark og Sydfyns Elforsyning hvortil der er tillagt nettab og 
PSO.  Prisen for el inkl. transmissionsomkostninger er fremskrevet udviklingen An 
virksomhed. 
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Svendborg Kommune har lavet en beregning hvor en leveringsomkostning for el er 
beregnet med 176 kr/MWh. Her vil der der stadig være en positiv samfundsøkonomi 
på 9,2 mio. kr., hvor referencen bioolie er 59,8 mio. kr og el-kedel er 50,6 mio. kr.  
 
 
Forudsætning NGF Nature Energy  Svendborg Fjernvarme 
Ad 3)  
Brændsel i 
referencescenariet 

Projektforslaget forudsætter, at varme 
produceret på elkedlen altid fortrænger 
varme produceret på biooliekedler. 
Grundlaget for prisvurdering af biolie 
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. 
 

Anvender bio-olie som 
referencebrændsel da 
det selskabsøkonomisk 
er rentabelt for 
Svendborg Fjernvarme.  
 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Kommunen skal vurdere, om det ansøgte projekt udgør det bedste alternativ 
samfundsøkonomisk set. For at kunne foretage denne vurdering er det indledningsvis 
en forudsætning, at der er opstillet mindst to alternativer, hvoraf det ene kan være 
referencesituationen - altså den eksisterende situation eller den "formelt godkendte" 
situation. 
Svendborg Kommune vurderer, at de oplysninger om brændselsvalg som Svendborg 
Fjernvarme er kommet med ikke tager udgangspunkt i ukorrekte og urealistiske 
forudsætninger. Svendborg Fjernvarme har lavet en sondring af hvor meget el-kedlen 
vil køre i forhold til de andre produktionsenheder. Der er set på el-priserne hver dag i 
et år og her har Svendborg Fjernvarme oplyst, at det ca. vil være i 400 fuldlasttimer 
per år hvor el-prisen er den laveste ud af årets 8.760 timer. Dertil kommer at el-
kedelanlægget kun er i drift i ca. 400 fuldlasttimer om året og det ikke kan tænkes at 
være urealistisk at brændselsvalget i denne periode kunne være bio-olie som 
reference. Det fremgår af projektforslaget at i år 2014 var varmeproduktionen på 
fjernvarmeværket baseret på bio-olie 35.000 MWh mod 23.000 MWh på gaskedler.  
 
El-kedelanlægget vil ikke fortrænge den eksisterende kraftvarmeproduktion fra 
affaldskraftvarmeanlægget, som er det primære brændsel i kraftvarmeproduktionen, 
og el-kedlen vil kun være med til at dække en del af den varmeproduktion som ikke 
kan dækkes af affaldskraftvarmens grundlast. 
 
Svendborg Kommune har bedt Svendborg Fjernvarme om, at lave en beregning hvor 
der tages udgangspunkt i at naturgas er brændsel i referencescenariet. Denne analyse 
viser, at hvis der vælges naturgas som brændsel vil stadig være et 
samfundsøkonomisk overskud i projektforslaget (se afsnit om følsomhed for ændrede 
forudsætninger). 
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Med de nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra Energistyrelsen pr. 
25. april 2016 vil hvis der bliver valgt naturgas som brændsel i referencescenariet 
være samfundsøkonomisk tab i projetektet. Da kommunen vurderer at det ikke er 
urealistisk, at der bliver anvendt bioolie som referencebrændsel ændrer det ikke på at 
projektektet kan godkendes.   
 
Forudsætning NGF Nature Energy  Svendborg Fjernvarme 
Ad 4) 
Investering i 
elkedlen 

Investeringen har tidligere 
været vurderet til 10 mio. kr. 
Der er ikke fremlagt 
budgetopstilling, for etablering 
af en driftsklar løsning inkl. 
projektudgifter, m.m. 
 

Der er indkommet et konkret 
tilbud for en totalentreprise på 
el-kedelanlæg med bedste pris 
på 6,8 mio. kr. hertil tillagt 1,2 
mio. kr. I alt regnes der med en 
investering på 8. mio. kr. 
 

 
Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Svendborg Kommune vurderer, at investeringen i elkedlen ikke hviler på urealistiske 
forudsætninger mht. investering, da selve tilbuddet er en totalentreprise hvor alle 
omkostninger er inkluderet har Svendborg Fjernvarme oplyst. Kommunen har set 
tilbuddet. Da der er tale om et indhentet konkret tilbud vurderer kommunen ikke, at 
der skal laves en risikovurdering i forhold til det samlede projekt. 
 
Forudsætning NGF Nature Energy  Svendborg Fjernvarme 
Ad 5)  
Nye beregnings-
forudsætninger af 
25. april 2016 fra 
Energistyrelsen 

Ved indregning af den faktiske gns. El 
spotpris for 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 
prisudviklingen for naturgas er 
elkedlen ikke samfundsøkonomisk 
fordelagtig i forhold til fjernvarme fra 
en naturgasfyret kedel, hvor 
naturgassen iblandes bionaturgas. Pris 
for bionaturgas bør dokumenteres hvis 
den skal anvendes som reference. Der 
anvendes ikke en korrekt måde at 
opgøre den samfundsøkonomiske 
værdi af bionaturgas på. 

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. 
 
De samfunds-
økonomiske 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. 
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Svendborg Kommunes skøn og hovedhensyn: 
Svendborg Kommune vurderer, at der under punkt ad 1) Samfunds-økonomisk elpris 
er vurderet på elprisen.  
 
Vedr. det forhold at elprisen for elkedlen følger prisudviklingen for  naturgas frem for 
prisudviklingen for ”el an virksomhed”. Dette er nu rettet så prisudviklingen ikke 
følger prisudviklingen for naturgas. Herved fås der en samfundsøkonomisk fordel på 
27,3 mio. kr.  
 
Kommunen vurderer, at der i det oprindelige projekt ikke blev lavet en 
referenceberegning med naturgas iblandet bionaturgas så indgår det ikke i denne 
godkendelse. Det kan dog ikke udelukkes at der på et tidspunkt vil blive iblandet 
bionaturgas i naturgassen og at dette vil gøre at der var et positivt 
samfundsøkonomisk fordel for elkedlen hvis naturgas som reference inkl. 25 % bio-
gas blev brugt. Da det er bioolie som bliver brugt som referencebrændsel i denne 
godkendelse ændrer det ikke på kommunens vurdering af at projektet er positivt 
samfundsøkonomisk. 
 
Kommunen vurderer, at det primært er de punkter, som var fremme under 
behandlingen af det projektforslag, der blev godkendt fra Byrådet, som også fremgår 
af det høringssvar, der er indkommet i den sidste runde med de nye 
beregningsforudsætninger.  

Svendborg Kommunes vurdering 
Det forvaltningsretlige officialprincip indebærer, at alle relevante forhold skal være 
belyst, inden en kommune kan træffe afgørelse i en sag og at oplysningerne skal 
være pålidelige. Det er kommunens ansvar at oplysninger der er anvendt i en 
afgørelse er korrekte. 
 
Svendborg Kommune vurderer på baggrund af de modtagne oplysninger fra 
Svendborg Fjernvarme, at have et tilstrækkeligt oplyst grundlag for at kunne træffe 
en afgørelse i sagen.  
 
Svendborg Kommune har i kommunens selvstændige vurdering og stillingtagen til 
projektforslaget, ikke fundet anledning til at sætte spørgsmålstegn ved pålideligheden 
af oplysningerne i projektforslaget. Kommunen har overordnet lagt vægt på, at 
afgiver et selskab urigtige eller vildledende oplysninger i et projektforslag eller i et 
høringssvar til et projektforslag, kan dette straffes med bøde.  
 
Kommunen finder at faglige uenigheder i anvendte tekniske forudsætninger ikke 
behøver at betyde, at de anvendte tekniske forudsætninger er misvisende eller 
urigtige. Dette forhold afspejler blot, at der kan opstilles mange forskellige 
betragtninger og forudsætninger om energisystemet. 
 
Projektbehandlingen er koordineret med Erhverv, Bolig og Natur, Industrimiljø så 
sagsbehandling m.h.t. eventuel miljøgodkendelse er  kørt sideløbende. Dermed er 
projektbekendtgørelsens § 24 stk. 1 opfyldt.   
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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” fra 
april 2005 samt ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på 
energiområdet” fra december 2014. Kalkulationsrenten er sat til 4 % (som fastsat af 
Energistyrelsen), og en tidshorisont på 20 år. 
 
Der er beregnet en samfundsøkonomisk fordel på 25,3 mio. kr ved at etablere en el-
kedel i forhold til referencen med bio-olie over en 20-årig periode.  Der er lavet lavet 
en beregning af hvis der blev taget udgangspunkt i at det var naturgas som reference. 
Resultatet var her en samfundsøkonomisk fordel på 235.761 kr over en 20 årig 
periode. 

Samfundsøkonomi (baseret på nye beregningsforudsætninger fra 25. 
april 2016) 
 
Politisk godkendte Svendborg Byråd den 26. april 2016 at projektet kunne godkendes. 
Energistyrelsen kom med nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger den 
14. og 18. april (som dog indholdt fejl) og 25. april 2016. Det er den opdaterede 
version af den 25. april 2016 der nu er gældende. 
 
Svendborg Kommune rettede henvendelse til Energistyrelsen for at høre hvordan 
kommunen skulle forholde sig til at projektforslaget var politisk behandlet, og at der 
til slut i den sidste politiske behandling kom nye beregningsforudsætninger. 
 
Kommunen fik følgende svar fra Energistyrelsen: 
 
Ændring af de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger ændrer ikke på, at den 
konkret vurdering af projektet ligger hos kommunen. Vi foreslår, at I vurderer, hvor 
stor betydning de ændrede forudsætninger har for projektet. Alt efter hvad 
vurderingen viser, kan I beslutte, hvordan projektet skal fortsætte. Det er  en god idé, 
at I gør opmærksom på, I har undersøgt konsekvensen af de ændrede 
forudsætninger.  
  
Kommunen bad derfor Svendborg Fjernvarme om supplerende beregninger med de 
nye beregningsforudsætninger. 
 
Med udgangspunkt i de nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra 25. 
april 2016 er der beregnet en samfundsøkonomisk fordel på 27,3 mio. kr ved at 
etablere en el-kedel i forhold til referencen med bio-olie over en 20-årig periode. Der 
er derudover lavet en beregning med udgangspunkt i hvis naturgas var brugt som 
reference. Resultatet var her et samfundsøkonomisk tab på 7,1 mio. kr. over en 20 
årig periode. Desuden blev der lavet en beregning med naturgas som reference inkl. 
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25 % biogas. Resultatet af dette var en samfundsøkomisk fordel på 4,2 mio. kr. 
Denne beregning med naturgas inkl. 25 % biogas var ikke med i det oprindelige 
projekt og kommunen har som sådan ikke vurderet videre på denne reference.  
 
Kommunen vurderer, at som der tidligere er beskrevet, at det projektforslag, der er 
indsendt til kommunen, med udgangspunkt i at der bliver brugt bioolie som 
referencebrændsel, ikke er urealistisk. Derfor ændrer det ikke på at projektet kan 
godkendes. 
 
 

Følsomhed for ændrede forudsætninger (elpris, kalkulationsrente og 
reference) 
 
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. 
 
Med følsomhedsvurderinger vurderes beregningernes følsomhed over for ændringer af 
forudsætningerne. De ændrede forudsætninger i dette projekt kunne være ændrede 
el-priser og ændret kalkulationsrente. Med baggrund i høringssvar fra NGF Nature 
Energy er der også lavet en beregning for anvendelse af naturgas som reference i 
stedet for bioolie. 
 
Samfundsøkonomi  
(4 % kalkulationsrente) 

Reference 
(bioolie) 
Mio. kr 

Alternativ 
 
Mio. kr 

Samfunds- 
økonomisk 
fordel 
mio. kr 

Samfunds- 
økonomisk 
fordel 
mio. kr* 

Projektforslagsberegning 
(bioolie som reference) 

59,8 34,5 25,3  

Projektforslagsberegning 
(bioolie som reference) – 
nye beregnings-
forudsætninger pr. 25. april 
2016 

60,0 32,7  27,3 

10 % højere elpriser 59,8 37,0 22,8  
10 % lavere elpriser 59,8 32,0 27,8  
3 % kalkulationsrente 66,3 37,8 28,5  
5 % kalkulationsrente 54,3 31,7 22,6  
Elpris som angivet fra 
Energistyrelsen 

59,8 90,4 -30,6  
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Samfundsøkonomi 
(4 % kalkulationsrente) 

Reference 
(Naturgas) 
Mio. kr 

Alternativ 
 
Mio. kr 

Samfunds- 
økonomisk 
fordel 
mio. kr 

Samfunds- 
økonomisk 
fordel 
mio. kr* 

Naturgas som reference 34,8 34,5 0,3  
Naturgas som reference 25,1 32,2  -7,1 
Naturgas som reference 
inkl. 25 % bio-gas 

36,4 32,2  4,2 

10 % højere elpriser 34,8 37,0 -2,2  
10 % lavere elpriser 34,8 32,1 2,7  
* Nye beregningsforudsætninger af 25. april 2016 fra Energistyrelsen. 
 
Der er lavet følsomhedsberegninger på el-prisen med +/- 10 %. Resultatet ved bio-
olie som reference er ved en 10 % højere elpris en samfundsøkonomisk fordel på 22,8 
mio. kr.  Ved en 10 % lavere el-pris er der en samfundsøkonomisk fordel på 27,8 mio. 
kr. 
 
Der er også lavet følsomhedsberegninger på el-prisen med +/- 10 % med naturgas  
som reference. Ved en 10 % højere elpris er der et samfundsøkonomisk tab på 2,2 
mio. kr.  Ved en 10 % lavere el-pris er der en samfundsøkonomisk fordel på 2,7 mio. 
kr. 
 
Der er lavet følsomhedsberegninger med 3 % og 5 % i kalkulationsrente. Resultatet 
er 28,5 mio. kr ved 3 % i kalkulationsrente. Resultatet er 22,6 mio. kr ved 5 % i 
kalkulationsrente. 
 
Kommunen vurderer, at der er pænt samfundsøkonomisk overskud ved at 
gennemføre projektet jf, projektbekendtgørelsens § 6. Hvis der bliver taget 
udgangspunkt i, at det er naturgas som reference så er der kun et mindre 
samfundsøkonomisk overskud på 0,3 mio. kr..   
 
Kommunen lægger vægt på, at der bliver en miljømæssig fordel ved at gennemføre 
projektet. 
 
Hvis der tages udgangspunkt i de nye beregningsforudsætninger fra 25. april 2016 fra 
Energistyrelsen vurderer kommunen stadig, at der er pænt samfundsøkonomisk 
overskud 27,3  mio. kr. ved at gennemføre projektet jf, projektbekendtgørelsens § 6. 
Hvis der bliver taget udgangspunkt i, at det er naturgas som reference så giver det et 
samfundsøkomomisk tab på  -7,1 mio. kr. sammenlignet med de første beregninger. 
Hvis naturgas inkl. 25 % bio-gas anvendes som reference er der et større 
samfundsøkonomisk fordel (4,2 mio. kr.) sammenlignet med ren naturgas. Men det er 
stadig mindre, end hvor bioolie er referencen.  
 
Kommunen lægger vægt på, at der bliver en miljømæssig fordel ved at gennemføre 
projektet. Kommunen vurderer også, at de nye beregningsforudsætninger ikke 
ændrer på at projektet kan godkendes, da projektet fortsat giver et positivt 
samfundsøkonomisk resultat. 
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Selskabsøkonomi 
I projektforslaget er der ifølge beregningerne  regnet med at etableringen af el-
kedelanlægget vil resultere i en  besparelse på 751.223 kr/år. Det giver en 
selskabsøkonomisk nuværdigevinst på 5 mio. kr. over 20 år. Det betyder at projektet 
selskabsøkonomisk hviler i sig selv. Kommunen vurderer at beregningerne kan 
godkendes, og resultatet kan accepteres. 
 

Brugerøkonomi 
Hvis selskabsøkonomien kommer forbrugerne direkte til gode, så vil den 
gennemsnitlige besparelse pr. forbruger være ca. 678  kr/år inkl. moms ved en 
anlægsinvestering i elkedel på 8. mio. kr.. 
 

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). 
 
Der vil være et fald i CO2-emissionen på 2.787 ton/år. 
 
Svendborg Kommune har vedtaget en Klima- og Energipolitik 2013. Den afspejler de 
statslige mål omkring reduktion af CO2 udledningen, via energibesparelser og indførsel 
af vedvarende energi. Med projektforslagets beregnede fald i CO2 udledning, lever 
projektforslaget op til kommunens målsætning om energibesparelser via 
virksomhedsinitiativer og individuel opvarmning. 
 

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

• Der vil være en energibesparelse på 14.800 MWh over en 20 årig periode. 
• De selskabsøkonomiske beregninger viser en driftsbesparelse over 20 år 

ved elkedel contra bio-oliekedel på ca. 5 mio. kr., der vil kunne komme 
forbrugerne til gode med 678 kr/år inkl. moms.  

• Der er en positiv samfundsøkonomisk gevinst på cirka 25,3 mio. kr over en 
20 årig periode ved en kalkulationsrente på 4 %.  

• Miljømæssigt vil udledningen af CO2 falde med cirka 2.787 ton/år. 
 
Kommunen konkluderer, at projektforslaget kan godkendes ifølge kravene i 
projektbekendtgørelsens § 26 stk. 1.  

 
Med udgangspunkt i de nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra den 
25. april 2016 vil der være en positiv samfundsøkonomisk gevinst på ca. 27,3 mio. kr 
over en 20 årig periode med en kalkulationsrente på 4 %. Kommunen vurderer at da 
de opdaterede samfundsøkonomiske beregninger fortsat udviser et positivt resultat, 
der er større end med de hidtidige beregninger med beregningsforudsætningerne fra 
2014, vil projektet kunne godkendes. 
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Derudover vurderer kommune at der også vil være nogle ikke værdisatte afledte 
effekter ved etablering af et elkedelanlæg som f.eks: 

• Øget forsyningssikkerhed 
• Øget fleksibilitet i fjernvarmeproduktionen 
• Brug af en elkedel til fjernvarmeproduktion kan medvirke til at stabilisere 

og nedregulere elmarkedet, når der er meget vindenergi, og elspotprisen 
er lav. 

• Mulighed for at sammentænke energisystemerne, så der energieffektivt 
og fleksibelt kan nyttiggøre de meget store mængder fluktuerende 
energi. Elektrificering kan spille en vigtig rolle, fordi det muliggør et 
større aftag af vindkraft. 

 

Konklusion 
Svendborg Kommune finder at betingelserne i projektbekendtgørelsens § 26 stk. 1 for 
godkendelse af projektforslaget er til stede. Det er Svendborg Kommunes samlede 
vurdering, at projektforslaget er i fuld overensstemmelse med bestemmelserne i 
projektbekendtgørelsen samt varmeforsyningslovens formålsparagraf §1, stk. 1 og 2. 
Projektet lever op til Svendborg Kommunes overordnede energipolitik, varmeplan og 
kommuneplan. 
 

Bilag 
 
Bilag 1:  Samlede høringssvar fra NGF Nature Energy, Svendborg Kraftvarme og 
  Sydfyns Elforsyning 
Bilag 2: Oversigt over bemærkninger fra NGF Nature Energy og Svendborg    
  Fjernvarme 
Bilag 3: Oversigt over bemærkninger fra Svendborg Kraftvarme og Svendborg  
  Fjernvarme. 
Bilag 4: Forsyningsområde 
Bilag 5: Resultater med udgangspunkt i nye samfundsøkonomiske beregninger   
  af 25. april 2016.  
  
 


