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1 Redegørelse for projektet 

1.1 Indledning 

I nærværende rapport beskrives et projektforslag i henhold til Varmeforsyningslo-

ven og Projektbekendtgørelsen for etablering af et nyt flisfyret kedelanlæg for 

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. 

 

Løsning Fjernvarme har siden 1979 fået hovedparten af varmen leveret fra DAKA 

A/S, Dakavej 10, 8723 Løsning, der har produceret varmen ved blandt andet at 

afbrænde overskudsfedt og bioolie udledt af destruktion af døde dyr.  

 

DAKA A/S varmeproduktion på ca. 20.250 MWh/år, fremkommer dels som over-

skudsvarme fra produktionen (ca. 5.000 MWh/år) og dels fra et 6,0 MW kedelan-

læg (ca. 15.250 MWh/år). 

 

Overskudsvarmen har en lav temperatur på 40-50 oC, og kan derfor ikke anven-

des direkte hos Løsning Fjernvarme, idet fjernvarmevandet til forbrugerne skal 

have en temperatur på 65-75 oC, afhængig af årstiden. 

 

Produktionsanlægget hos DAKA A/S er derfor indregnet således at biooliekedlen 

hæver temperaturen på overskudsvarmen til en, for Løsning Fjernvarme, brugbar 

temperatur. 

 

Et forventet politisk indgreb i forbindelse med indførelse af energiafgifter, forven-

tes at medfører at bioolie pålægges en afgift som fossilt brændsel. Dette vil med-

føre at varmeprisen på varme produceret hos DAKA A/S vil overstige prisen på 

varme produceret på Løsning Fjernvarmes eksisterende gaskedler.  Et sådant pro-

duktionsskift vil medføre en kraftig stigning i varmeprisen hos Løsning Fjernvar-

me.  

 

Løsning Fjernvarme har derfor et behov for alternativ varmeproduktionskapacitet, 

for at kunne leverer varme til forbrugerne til fortsat acceptable og konkurrence-

dygtige priser. 

 

Ved bortfald af varmeproduktion på biooliekedlen hos DAKA A/S, vil overskuds-

varmen reelt ikke have en værdi for Løsning Fjernvarme, med mindre der etable-

res f.eks. et el-drevet varmepumpeanlæg til øgning af temperaturen.  

 

En udnyttelse af overskudsvarmen fra DAKA A/S vil kunne være et godt supple-

ment til Løsning Fjernvarmes leverancer, men Løsning Fjernvarme har behov for 

at få en stabil grundlastenhed, der kan leverer på alle tider af året, og i forhold til 

det aktuelle varmebehov, og ikke efter en virksomheds produktionsforhold. Derfor 

indgår det også i Løsning Fjernvarmes fremtidsplaner, når grundlastenheden er på 

plads, at der skal kigges på mulige alternative kilder fra virksomheder i området, 

ikke mindst fra DAKA A/S, se endvidere afsnit 4.3, hvor en mulig udbygningsplan 

er skitseret.  

 

Løsning Fjernvarme har som spids- og reservelast etableret 3 naturgasfyrede ked-

ler på henholdsvis 6,0 MW, 3,5 MW og 2,5 MW. Disse kedler er placeret på vær-

kets adresse: Fasanvej 2, 8723 Løsning. Disse kedler har ikke den nødvendige ka-

pacitet til spids og reservelast, såfremt Løsning Fjernvarme i fremtiden samtidig 

skal anvende kedlerne til 100 % produktion af varme til forbrugerne, hvorfor der i 

givet fald, skal etableres ekstra kedelkapacitet.  
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Løsning Fjernvarme ønsker derfor at udskifte eksisterende biooliekedel kapacitet 

placeret hos DAKA A/S med et nyt flisfyret varmeværk, for at sikre en fortsat mil-

jøvenlig (CO2-neutral) og konkurrencedygtig varmeproduktion, og med afsæt i føl-

gende punkter: 

 

 Erstatte varme produceret på bioolie fra DAKA A/S 

 Billig brændsel  

 Stabil prisudvikling 

 God selskabsøkonomi 

 Positiv samfundsøkonomi 

 Forsat CO2-neutral varmeproduktion hos Løsning Fjernvarme 

 

Ved etablering af et nyt biomasseanlæg, der indrettes til fyring med flis, sikres, at 

varmen kan produceres miljøvenligt og til en konkurrencedygtig pris. 

 

Det nye flisfyrede varmeværk er dimensioneret således, at kedlen vil kunne erstatte 

den leverede mængde varme fra DAKA A/S og ikke den installerede effekt. Det bety-

der at den eksisterende kedeleffekt hos DAKA A/S på 6,0 MW erstattes af en fliskedel 

på 3,0 MW.  

 

Bygningerne til det ny biomasseanlæg ønskes opført, således at al håndtering af 

biomasse vil blive foretaget indendørs, mens aflæsning af flis vil blive tippet ind i 

bygningen, hvilket vil eliminere støj- og støvgener mest muligt 

 

Et nyt flisfyret anlæg kan ikke etableres på værkets nuværende adresse, og derfor 

ønskes et nyt anlæg placeret på Ribevej, matrikel 15l, Løsning By, Løsning, der i 

dag ejes af Hedensted Kommune. 

 

Lastbiltransport af brændsel vil kunne foregå fra motorvejsafkørsel nr. 58 via Lun-

dagervej og Ribevej gennem industrikvarter.  

 

Det flisfyrede anlæg vil anlægsteknisk være inklusiv kedelanlæg, flislager og ke-

delbygning. 

 

Varmen kan ledes til Løsning by via eksisterende transmissionsledning fra DAKA 

A/S til Løsning by, hvorved der alene skal anlægges en ledning fra produktionsan-

lægget og ud i Ribevej, en længde på maksimalt. 100 meter. 

 

Projektforslaget omfatter dermed erstatning af eksisterende 6,0 MW bio-

masse kedelanlæg hos DAKA A/S, Dakavej 10, med et nyt 3,0 MW flisfyret 

anlæg ved Ribevej på matrikel 15l. 

1.2 Formål 

Projektforslaget har til formål at belyse forholdene ved etablering af et nyt flisfyret 

biomasseanlæg i Løsning Fjernvarmes produktionskapacitet, til erstatning af eksiste-

rende biomasse kedelanlæg hos DAKA A/S, og dermed danne grundlag for myndig-

hedernes behandling og godkendelse af projektet i henhold til Varmeforsyningsloven. 

Der henvises til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 1184 af 14. december 

2011, som er ændret ved §1 i lov nr. 577 af 18. juni 2012, §40 i lov nr. 1095 af 28. 

november 2012 og §9 i lov nr. 903 af 15. april 2013. 

 

Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Bekendtgørelse om godkendel-

se af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 374 af 15. april 2013 og lov 

nr. 1297 af 15. november 2013. 
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Projektforslaget udarbejdes med baggrund i §3.1 i bekendtgørelse nr. 374 af 15. 

april 2013, hvorefter projekter omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen skal forelægges 

kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal jf. § 6 i bekendt-

gørelsen sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkono-

misk mest fordelagtige projekt. 

 

Projektforslaget udarbejdes konkret efter bekendtgørelsens §11 og § 18. Jf. §11 kan 

kommunalbestyrelsen godkende et varmeproducerende anlæg, hvis dette er sam-

fundsøkonomisk mest fordelagtig. §18 anvendes idet Løsning Fjernvarme aldrig har 

haft kraftvarme-anlæg, og derfor kan projektet ikke være omfattet af §17 i bekendt-

gørelsen. 

 

Projektforslaget fremsendes til Hedensted Kommune med henblik på godkendelse ef-

ter Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen. 

1.3 Indstilling 

Det indstilles til Hedensted Kommune at gennemføre myndighedsbehandling for pro-

jektforslaget efter projektbekendtgørelsen samt varmeforsyningslovens retningslin-

jer. 

 

Hedensted Kommunes kommunalbestyrelse ansøges hermed om godkendelse af pro-

jektforslaget. 

1.4 Omfang 

Projektet omfatter etablering af et nyt 3,0 MW flisfyret biomasseanlæg med tilhø-

rende bygning, skorsten og forbindelsesledning til eksisterende transmissionsled-

ning 

 

Anlægget opføres med et samlet bebygget areal på ca. 750 m2. Anlæggets mak-

simale bygningshøjde bliver ca. 12 m, mens skorstenshøjden vil blive op til 30 m. 

 

Anlægget etableres på Ribevej, 8721 Løsning matrikel 15l. Placering af anlægget 

fremgår af bilag 1 og 2.   

 

Der er ikke tilknyttet andre projekter end beskrevet i nærværende projektforslag. 

1.5 Organisation 

Løsning Fjernvarme A.m.b.a er bygherre for opførelse af kedelanlægget. Løsning 

Fjernvarme A.m.b.a. finansierer, ejer samt forestår drift og vedligehold af anlægget. 

 

I projekteringsfasen bistås bygherren af DFP, Dansk Fjernvarmes Projektselskab 

A.m.b.a. 

1.6 Projektets gennemførelse 

En tidsmæssig vurdering af projektets realisering er angivet nedenstående. 

 

 Lokalplanforslag udarbejdes og fremsendes til Hedensted Kommune primo 

maj 2014.  

 Projektforslaget fremsendes til Hedensted Kommune, 1. april 2014 

 Projektforslag myndighedsbehandles i 2. og 3. kvartal 2014. 

 Endelig projektgodkendelse forventes at foreligge ultimo 2014. 
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 Lokalplangodkendelse ultimo 2014 

 Projekteringsarbejdet påbegyndes primo 2015. 

 Bygge og anlægsarbejder 2015 

 Drift påbegyndes ultimo 2015 

 

Projektering og etablering af anlægget kan foretages umiddelbart efter projektforsla-

gets godkendelse.  
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2 Forhold til lovgivning og planlægning 

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. anmoder Hedensted Kommune om godkendelse af pro-

jektet iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen, som nævnt under punkt 

1.3. 

 

Gennemførelse af projektet falder i tråd med Hedensted Kommunes kommuneplan 

2013-2025, bilag E, Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013, hvori 

blandt andet står følgende: 

 

En lokalt tilpasset energiproduktion og –forbrug baseret på vedvarende energikilder 

kan være med til at sikre, at den nødvendige energi er til rådighed til stabile priser i 

et fornuftigt prisleje – på kort og på lang sigt. (side 4) 

 

Etablering af en ny fliskedel på 3 MW i Løsning vil lige netop være med til at sikre 

den nødvendige varmeforsyning til forbrugerne i Løsning i et fornuftigt prisleje, som 

der i afsnit 5.3 Selskabsøkonomi, bliver redegjort for. 

 

Anlægget etableres på et areal i landzone, se bilag 2 for matrikelkort, som skal 

overføres til erhvervsanvendelse med mulighed for etablering af tekniske anlæg.  

Der vil blive udarbejdet lokalplan for området, således at der kan etableres større 

tekniske anlæg. 

 

Anlægget ligger delvis indenfor område udpeget som nitratfølsomt indvindingsom-

råde. Anlægget ligger ikke nær ved områder der er beskyttet iht. naturbeskyttel-

sesloven. 

 

Der vil forekomme affaldsprodukter fra anlægget, i form af asker og kondensat fra 

forbrændingsprocessen. Der udarbejdes nødvendig miljøansøgning for etablering 

af anlægget.  (se afsnit 2.3) 

 

Projektforslaget er derudover ikke i konflikt med anden lovgivning, herunder lov 

om elforsyning og lov om naturgasforsyning. 

2.1 Fysisk planlægning 

Løsning Fjernvarmes kommende flisfyrede anlæg vil blive etableret på Ribevej, 

matrikel nr. 15l Løsning by, Løsning. Matriklen har et registreret areal på 8.817 

m2. 

 

Der forventes etableret tilkørsel fra Lundagervej for tilkørsel af flis, mens parke-

ringsarealer vil blive med tilkørsel fra Ribevej. 

2.2 Forbrugertilslutninger 

Inden for den eksisterende bebyggelse i det nuværende forsyningsområde, er led-

ningsnettet fuldt udbygget til at kunne forsyne samtlige potentielle forbrugere. 

Projektforslagets godkendelse medfører ingen ændring på værkets forsyningsom-

råde og varmebehov. 

2.3 Miljøforhold 

Ved opførelse af det nye varmeproduktionsanlæg skal anlægget miljøgodkendes i 

henhold til gældende regler. Ansøgning om miljøgodkendelse fremsendes, når 

godkendelsestermin for projektforslag er fastlagt. 
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Kedelanlægget etableres med cyklon og røggaskondensering for fjernelse af par-

tikler. Kondensatet der dannes, når den fugtige røggas afkøles i røggaskondense-

ringsanlægget, ledes til kloak, efter rensning i båndfilter. 

 

Asken som fremkommer ved varmeproduktion på biobrændsel forudsættes, depo-

neret på godkendt losseplads eller tilbageført i.h.t. ”Bioaskebekendtgørelsen” - 

Miljøstyrelsens Bekendtgørelse nr. 818 af 21. juli 2008 om anvendelse af bioaske 

til jordbrugsformål. 

 

Skorstenshøjden vil være op til 30 m. Endelig skorstenshøjde fastlægges ved de-

tailprojekteringen. 

 

Ved opførelse af nyt flisanlæg vil der ikke være en reduktion i CO2 udledningen. 

Gennemføres projektet ikke, vil alternativet for varmeproduktionen i fremtiden 

være afbrænding af naturgas på kedelanlæg.  

 

Træflis er at betragte som CO2 neutralt brændsel. Udledningen af især NOx vil lige-

ledes blive reduceret, og generelt vil de samfundsøkonomiske skadesvirkninger 

reduceres ved etablering af et flisanlæg (fortsat sammenlignet med et fremtidigt 

alternativ på afbrænding af naturgas på kedler). 

 

For det lokale miljø vil projektet betyde, at udledningen af emissioner, i stedet for 

at blive flyttet fra industrikvarteret til et boligkvarter (eksisterende gaskedler på 

Fasanvej 2), fortsat vil være i et eksisterende industrikvarter et stykke udenfor 

tæt bebyggelsesområde. 

 

Gener fra anlægget overstiger ikke grænseværdierne i erhvervsområdet og an-

lægget vil blive etableret så afstandskrav til nærliggende boliger overholdes. 

 

Reduktionen af de miljøskadelige emissioner fremgår af bilag 4 og indgår i den 

samfundsøkonomiske analyse. 
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3 Andre forhold 

3.1 Forhandling med berørte parter 

I forbindelse med udarbejdelsen af projektet vil der blive udvekslet de nødvendige 

informationer og data mellem Løsning Fjernvarme A.m.b.a. og Hedensted Kommu-

ne, teknisk forvaltning m.fl.. 

 

Der er løbende dialog mellem Løsning Fjernvarme og DAKA A/S omkring dette pro-

jektforslag, ligesom der pågår drøftelser mellem Løsning Fjernvarme, Hedensted 

Fjernvarme og DAKA A/S om fremtidige udnyttelser af overskudsvarme fra DAKA 

A/S i både Løsning og Hedensted.  

 

Projektet skal i høring hos berørte parter. 

3.2 Jordbundsundersøgelser 

Såfremt det vurderes, at der skal udføres jordbundsundersøgelser i forbindelse med 

projektet, udføres disse, når detailprojekteringen igangsættes. 

3.3 Arealafståelser og servitutpålæg 

Grunden på Ribevej ejes af Hedensted Kommune. 

  

Der er drøftelser i gang mellem Løsning Fjernvarme og Hedensted kommune om 

erhvervelse af grunden. 

 

Forbindelsen mellem flisanlægget og det eksisterende ledningsnet i Ribevej, vil 

blive anlagt på grunden, og i vejarealer, hvorfor der ikke bliver behov for at på-

lægge servitutter i den forbindelse.  

3.4 Styringsmidler 

Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af nogen styringsmidler for 

gennemførelsen. 

3.5 Normer og standarder m.v. 

Ved projekteringen og udførelsen skal alle relevante, gældende danske normer, 

standarder, reglementer m.v. udarbejdet af Ingeniørforening i Danmark (IDA), 

Dansk Standard (DS) m.fl. overholdes. 

 

  



Løsning Fjernvarme A.m.b.a.  31. marts 2014 

Projektforslag  revision 23. maj 2014 

Nyt flisfyret kedelanlæg 

 

 

Side  11 

4 Beskrivelse af projektet 

 

4.1 Hoveddisposition 

Løsning Fjernvarme ønsker at etablerer ny fliskedel på 3,0 MW på del af Ribevej.  

 

Anlægget opføres med et samlet bebygget areal på ca. 750 m2 med en maksimal 

bygningshøjde på ca. 12 m og skorsten med en højde op til 30 m. 

 

Etableringen af flisanlægget vil sikre en miljøvenlig og konkurrencedygtig varme-

produktion i Løsning Fjernvarmes forsyningsområde. 

 

Hvis Løsning Fjernvarme ikke investerer i en ny fliskedel, vil varmeprisen i forsy-

ningsområdet stige væsentligt.  

 

Efterfølgende vil etablering af flisanlægget blive benævnt Projekt 1, mens Løsning 

Fjernvarmes nuværende gaskedler, inklusiv forsyning fra DAKA A/S, vil blive be-

nævnt Reference. 

 

Da der skal et alternativt til forsyning fra DAKA A/S, er det undersøgt, hvordan en 

løsning med en ekstra gaskedel på 3,0 MW til spidslast, vil se ud. Dette projekt er i 

det efterfølgende benævnt Projekt 2. 

 

 Reference: Løsning Fjernvarmes nuværende gaskedler incl. forsyning fra 

DAKA A/S  

 Projekt 1: Etablering af 3,0 MW flisanlæg 

 Projekt 2: Etablering af 3,0 MW spidslast gaskedel 

 Projekt 3: Etablering af 2,4 MWel naturgasmotoranlæg 

4.2 Tekniske specifikationer 

Løsning Fjernvarmes nuværende bestykning med produktionsenheder på centralen 

er angivet i nedenstående tabel 1a (Reference). 

 

Enhed Indfyret effekt 

MW 

Varme effekt 

MW 

Varmevirkningsgrad 

Gaskedel 1 5,8 6,0 103 % 

Gaskedel 2 3,9 3,5 90 % 

Gaskedel 3 2,8 2,5 90 % 

DAKA A/S 6,0 5,4 90 % 

 
Tabel 1a: Eksisterende bestykning. 

 

Efter etablering af det nye flisfyret biomasseanlæg vil bestykningen være som vist 

i tabel 1b (Projekt 1). 

 

Enhed Indfyret effekt 

MW 

Varme effekt 

MW 

Varmevirkningsgrad 

Gaskedel 1 5,8 6,0 103 % 

Gaskedel 2 3,9 3,5 90 % 

Gaskedel 3 2,8 2,5 90 % 

Fliskedel 2,5 3,0 122,8% 

 
Tabel 1b: Ny bestykning med fliskedel 
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Alternativt med etablering af naturgas kedel til spidslast, hvorved bestykningen vil 

være som vist i tabel 1c (Projekt 2). 

 

 

Enhed Indfyret effekt 

MW 

Varme effekt 

MW 

Varmevirkningsgrad 

Gaskedel 1 5,8 6,0 103 % 

Gaskedel 2 3,9 3,5 90 % 

Gaskedel 3 2,8 2,5 90 % 

Gaskedel 4 3,0 3,0 100% 

 
Tabel 1c: Ny bestykning med naturgaskedel  
 

Alternativt med etablering af naturgasmotor, hvorved bestykningen vil være som 

vist i tabel 1d (Projekt 3). 

 

 

Enhed Indfyret effekt 

MW 

Varme effekt 

MW 

Varmevirkningsgrad 

Gaskedel 1 5,8 6,0 103 % 

Gaskedel 2 3,9 3,5 90 % 

Gaskedel 3 2,8 2,5 90 % 

Gasmotor 5,6 3,0 54% 

 
Tabel 1d: Ny bestykning med naturgasmotor 

4.3 Driftsforhold 

Løsning Fjernvarmes nuværende samlede varmeproduktion er på ca. 27.000 MWh 

pr. år, hvoraf varmetabet udgør ca. 20,5 % af varmeproduktionen.  

 

Det er antaget, at varmebehovet i Løsning Fjernvarmes forsyningsområde ikke vil 

stige de kommende år, jf. afsnit 2.2.   

 

Varmebehovet i Løsning Fjernvarmes forsyningsområde er, frem til i dag, hoved-

sageligt blevet dækket af varme produceret af DAKA A/S. Det øvrige produktions-

anlæg, bestående af 3 naturgaskedler, er således at betragte som spids- og reser-

vekapacitet. Med en spidseffekt på 12 MW, har Løsning Fjernvarme ikke reserve-

kapacitet ved spidslast, såfremt varmen skal produceres 100% på gaskedlerne. 

Løsning Fjernvarme skal derfor investerer i ny 3,0 MW gaskedelanlæg, som alter-

nativ til et 3,0 MW flisanlæg.(se Tabel 1c) 

 

Af hensyn til kravet i projektbekendtgørelsens §11, om at varmekapacitet skal ud-

føres som kraftvarmeanlæg, er der yderlig opstillet et kraftvarmealternativt, med 

installering i 3,0 MWvarme og 2,4 MWel naturgasmotoranlæg.  

 
Produktionsfordelingen for de eksisterende anlæg kan ses i kolonnen Reference i 

tabel 4 i afsnit 5.2. Produktionsfordelingen ved etablering af fliskedlen kan ligele-

des ses i tabel 4 under kolonnen Projekt 1. Produktionsfordelingen ved etablering 

af naturgaskedel ses under kolonnen Projekt 2. Endelig kan produktionsfordelin-

gen ved etablering af naturgasmotoranlægget ses som Projekt 3. 

 

På længere sigt har Løsning Fjernvarme skitseret en mulig udbygningsplan for 

værkets fremtid, specificeret i følgende punkter. 
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1. Nyt 3,0 MW flisanlæg til dækning af det akutte behov i Løsning hurtigst muligt 

(dette projektforslag) 

2. Etablering af et større solvarmeanlæg, eventuelt i fællesskab med Hedensted 

Fjernvarme, gerne suppleret med jordvarmelager/varmepumpe for bedst mulig 

udnyttelse af solvarme til fjernvarmeformål. 

3. Etablering af transmissionsledning mellem Hedensted og Løsning for udnyttelse 

af værkernes kapacitet bedst muligt 

4. Deltage i konverteringer af naturgasforsynede områder til fjernvarme. 

5. Undersøge og etablerer anlæg for udnyttelse af industriel overskudsvarme 

6. Undersøge og etablerer fælles større produktionsanlæg for Løsning- og Heden-

sted Fjernvarmeværker 

7. Undersøge og indpasse store varmepumper i produktionsanlæg 

8. Nedlæggelse af produktionsanlægget på Fasanvej 

 

 

Foranstående skitserede muligheder vil først blive realiseret efter en nøje under-

søgelse af projekternes levedygtighed i forhold til resulterende varmepriser for ek-

sisterende forbrugere, miljømæssige påvirkninger og samfundsøkonomiske konse-

kvenser. 

 

Der vil desuden inden endelige beslutninger tages, bliver udarbejdet nødvendige 

projektforslag, og derfor er ovenstående skitse for en kommende udbygningsplan 

alene medtaget som informative oplysninger, og er ikke en del af dette projektfor-

slag.  

 

Den valgte placeringen af flisanlægget, medfører dog en gunstig placering af vær-

ket i forhold til senere etablering af solfangerfelt, jordvarmelager og nedlæggelse 

af produktionsanlægget på Fasanvej. 
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5 Økonomiberegninger 

5.1 Beregningsmetode 

Der er udført analyser af konsekvenserne for selskabsøkonomi, brugerøkonomi, 

samfundsøkonomi og miljø, ved etablering af et nyt flisfyret biomasseanlæg. 

 

De samfundsøkonomiske beregninger er foretaget over en 20-årig betragtningspe-

riode i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af var-

meforsyningsprojekter. Der er valgt en betragtningsperiode fra 2014–2033.  

 

Der er foretaget en såkaldt marginalbetragtning, hvor der fokuseres på de forhold, 

der ændres som følge af den planlagte udvidelse af produktionsanlægget.  

 

Forhold, der ikke påvirkes som følge af projektet, så som drift af ledningsnet og 

administration samt renter og afdrag på eksisterende lån, indgår ikke i beregnin-

gerne. 

 

Resultatet udgøres af forskellen mellem de fire sæt beregninger. Resultatet viser 

således i hvilket omfang, der opstår ændringer i udgifterne, samt i energi- og mil-

jøforhold ved gennemførelse af projektet.  

 

Resultaterne kan kun anvendes til at sammenligne økonomien i de fire scenarier 

og ikke til prisfastsættelse efter Varmeforsyningsloven eller til budgettering af 

værkets likviditet. 

5.2 Kraftvarmealternativ 

I henhold til projektbekendtgørelsens § 11 skal der ske en teknisk og økonomisk 

vurdering af, hvorvidt et alternativ med h.h.v. gasfyret kraftvarme og biomasse-

kraftvarme er realistisk under hensyntagen til bl.a. den resulterende varmepro-

duktionspris for fjernvarmeværket. 

 

Det gasfyrede kraftvarme alternativ er gennemregnet som projekt 3.  

 

En vurdering på et biomassekraftvarme alternativ er foretaget, og viser entydigt, 

at det ikke vil være rentabelt for Løsning Fjernvarme A.m.b.a. at investere i dette, 

med de nuværende præmisser for elafregning. 

 

 

Hvis der investeres i biomassekraftvarme, afregnes den producerede el med mar-

kedsprisen plus 15 øre/kWh. jf. Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende 

energi, § 45 stk. 2. 

 

I Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger fremgår 

det, at el-afregningsprisen kan forventes at være ca. 40 øre/kWh i 2014 og deref-

ter svagt stigende til 50 - 55 øre/kWh i år 2033. 

 

Anlægsprisen for et biomassebaseret kraftvarmeværk på 1,0 MWel og 3 MWvarme 

bygget i Løsning på kendt og afprøvet teknologi ville på nuværende tidspunkt ko-

ste omkring 40 mio. kr. i anlægsudgifter.  

 

Løsning Fjernvarme skal med et sådan anlæg, konkurrere på elprisen på lige vilkår 

med de centrale biomassefyrede kraftvarmeanlæg, der ligeledes afregnes efter 

markedsprisen plus 15 øre/kWh. Med en øget anlægsinvestering på 22,5 mio. i 

forhold til naturgasfyret kraftvarme, er dette ikke et realistisk scenarie. 
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Løsning Fjernvarme ønsker således ikke at investere i et biomassefyret kraftvar-

meværk med de nuværende vilkår for el-afregning, og der er ikke regnet yderlig 

på et sådan alternativ. 

5.3 Beregningsforudsætninger 

Forudsætningerne i tabellerne 3 til 6 danner baggrund for de økonomiske resulta-

ter. Beregningerne er alle udført i faste priser, 2014-niveau ekskl. moms. 

 

Generelle forudsætninger kan ses i tabel 3. Varmeproduktionen er sat til 27.000 

MWh. Der er ikke planlagt større udvidelser af Løsning Fjernvarmes forsyningsom-

råde, og den mindre udvidelse af forsyningsområdet der forventes, antages at bli-

ve modsvaret af den løbende energioptimering af forbrugernes bygningsmasse.  

Derfor er der taget udgangspunkt i en varmeproduktion på 27.000 MWh/år i hele 

betragtningsperioden. 

 

Generelle forudsætninger  

Varmeproduktion (MWh/år) 27.000 

Varmeproduktion (GJ/år) 97.200 

Kalkulationsrente 4 % 

Nettoafgiftsfaktor 1,17 

Nettoprisindeks 1,85 % 

Brændselsforbrug til varmeproduktion – naturgasmotor 36 % 

 
Tabel 3: Generelle forudsætninger for de tre scenarier. 
 

Løsning Fjernvarme har nedenstående produktionsfordeling, som kan ses i tabel 4 

i kolonnen Reference. 75 % af varmeproduktionen kommer fra varme fra DAKA 

A/S, 23 % af varmeproduktionen kommer fra den eksisterende naturgaskedel 1 og 

den resterende del kommer fra den eksisterende naturgaskedel 2. Naturgaskedel 

3 er alene installeret til reservelast, ved havari på en af de andre enheder. 

 

Produktionsfordeling Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Reference 

Ny fliskedel 75,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Ny naturgasmotor 0,00 % 0,00 % 8,20 % 0,00 % 

Ny naturgaskedel 0,00 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 

Eksis. naturgaskedel 1 24,00 % 98,00 % 91,00 % 23,00 % 

Eksis. naturgaskedel 2 1,00 % 0,00 % 0,80 % 2,00 % 

Eksis. naturgaskedel 3 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Biooliekedel 0,00 % 0,00 % 0,00 % 75,00 % 

 
Tabel 4: Varmeproduktionsfordeling projekt 1, projekt 2 og reference. 
  

I projekt 1 er varmeproduktionen på biooliekedlen erstattet af varme produceret 

på en ny fliskedel, mens lastfordelingen på de eksisterende naturgaskedler 1 og 2, 

producerer den resterende del. 

 

I projekt 2 er varmeproduktion på biooliekedlen erstattet af varme produceret på 

den eksisterende naturgaskedel 1, der har den bedste virkningsgrad. Spids og re-

serve varmeproduktion sker på den nye naturgaskedel, der har næstbedst virk-

ningsgrad. 

 

I projekt 3 er varmeproduktionen på biooliekedlen erstattet af varme produceret 

dels på en naturgasfyret kraftvarmeenhed (8,2 %) mens den resterende del er 
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produceret på de eksisterende naturgaskedler. At kraftvarmeenheden ikke opnår 

en større dækning, er et resultat af prissætningen på elmarkedet.  

 

Virkningsgrader på produktionsenhederne kan findes i tabel 5. Virkningsgrader for 

eksisterende gaskedler er oplyst af Løsning Fjernvarme. Virkningsgraden på den 

ny gaskedel er oplyst af leverandører. 

Virkningsgraden af fliskedlen er beregnet vha. beregningsprogram udviklet af CO-

WI. Der er regnet med anvendelse af nyeste teknologi, hvor en fliskedel bliver 

monteret med absorptionsvarmepumpe på røggassen. Fliskedlen vil anvende våd 

flis. Resultatet af beregningen er indsat som bilag 6. 

 

Virkningsgrader El Varme Samlet 

Ny fliskedel - 122,80 % 122,80 % 

Ny naturgaskedel - 100,00 % 100,00 % 

Eksisterende naturgaskedel 1 - 103,00 % 103,00 % 

Eksisterende naturgaskedel 2 - 90,00 % 90,00 % 

Eksisterende naturgaskedel 3 - 90,00 % 90,00 % 

Biooliekedel - 90,00 % 90,00 % 

  
Tabel 5: Virkningsgrader for relevante produktionsenheder. 
 

Følgende drifts- og vedligeholdsudgifter er anvendt i beregningerne. Udgifterne 

bygger på erfaringstal. 

 

Drift og vedligehold  

Ny fliskedel (kr./GJ varme) 9,72 

Ny naturgaskedel (kr./GJ varme) 2,78 

Eksisterende naturgaskedel 1 3,33 

Eksisterende naturgaskedel 2 3,33 

Eksisterende naturgaskedel 3 3,33 

Biooliekedel 6,94 

 
Tabel 6: Drifts- og vedligeholdsudgifter. 
 

5.4 Anlægsinvestering 

Referenceprojekt: 

Referenceprojektet er som udgangspunkt ikke realiserbart, som redegjort for tidli-

gere. Men af hensyn til sammenligneligheden, er referenceprojektet opsat til at in-

deholde en investering, svarende til at Løsning Fjernvarme opfører et kedelanlæg 

med bioolie som brændsel. Der er afsat 6.000.000 kr. til en 3 MW kedelcentral.  

 

Prisen er fremkommet som: 

 

3 MW kedel:  3 mio. kr. 

Bygning:  3 mio. kr. 

I alt:  6 mio. kr. 

 

Det kan argumenteres for, at der ikke er behov for den indregnede investering, 

men som beregningerne senere viser, er investeringen i referenceprojektet ikke 

afgørende for projektforslaget konklusion. 
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Ny fliskedel: 

Investeringen til ny fliskedel er fremkommet som følgende: 

 

2,2 MW fliskedel: 7,5 mio. kr.  

0,5 MW varmepumpe: 2,0 mio. kr. 

600 m2 bygning/lager: 4,0 mio. kr. 

I alt:                          13,5 mio. kr. 

 

Ny gaskedel: 

Investeringen til ny gaskedel er fremkommet som følgende: 

 

2,0 MW gaskedel: 2,0 mio. kr. 

Ombygning af central: 2,0 mio. kr. 

I alt: 4,0 mio. kr. 

 

Gasfyret motoranlæg: 

Til kraftvarmealternativet med investering i et gasfyret motoranlæg, er anlægs-

overslaget fremkommet som: 

 

2,4 MWel motoranlæg: 20,0 mio. kr. 

Bygning: 5,0 mio. kr. 

 

Forudsætninger: 

Anlægsoverslagene er fremkommet ved dels at anvende teknologikatalogets nøg-

letal, og dels anvende erfaringstal fra lignende anlæg, som DFP har forestået etab-

leret.  

5.5 Selskabsøkonomi 

Der er gennemført beregninger på de selskabsøkonomiske forhold ved de tre al-

ternativer i forhold til referencen: Projekt 1, projekt 2 og projekt 3.  

 

De selskabsøkonomiske forhold for år 1 er beregnet til følgende, idet der samtlige 

beregninger er regnet uden forsyningssikkerhedsafgiften på alle brændsler: 

 

 Totaleudgifter til 

brændsel, afgifter 

og D&V 

(Kr./år) 

Totale udgifter i 

forhold til refe-

rence 

(kr./år) 

Ændring i varme-

pris an forbruger 

(kr./MWh – 

ekskl. moms) 

Projekt 1 7.418.473 -3.091.315 -143 

Projekt 3 13.541.638 3.031.850 141 

Projekt 2 11.440.096 930.308 43 

Reference 10.509.788   

 
Tabel 7: Selskabsøkonomisk sammenligning mellem for de 3 projekter i forhold til referencen. 
 

Da varme fra DAKA A/S skal afløses af noget andet i fremtiden, er der ikke regnet 

yderlig på de selskabsøkonomiske forhold fremadrettet for referencen. (se afsnit 

1.1) I stedet sammenlignes med projekt 2 og projekt 3. 

 

De selskabsøkonomiske forhold for år 1 er beregnet til følgende, når der sammen-

lignes mellem projekt 1 og projekt 2: 
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 Totaleudgifter til 

brændsel, afgifter 

og D&V 

(Kr./år) 

Totale udgifter i 

forhold til refe-

rence 

(kr./år) 

Ændring i varme-

pris an forbruger 

(kr./MWh – 

ekskl. moms) 

Projekt 1 7.418.473   

Projekt 2 13.541.638 6.123.165 285 

Projekt 3 11.440.096 4.021.623 187 

 
Tabel 8: Sammenligning projekt alternativerne i mellem. 
 

 

Regnes de selskabsøkonomiske konsekvenser ud for både investeringen og drifts- 

og vedligeholdelsesudgifter over en 20 årig driftsperiode, som er den estimerede 

levetid for de valgte produktionsanlæg, og regnes med en diskonteringsfaktor på 

4% kan nutidsværdien for de 3 projekter beregnes til:  

 

 Nutidsværdi kr. Forskel kr. 

Projekt 1 118.352.248  

Projekt 2 195.396.691 77.044.443 

Projekt 3 186.693.624 68.341.376 

 

 

Projekt 1, der er investeringen i en ny fliskedel, er den selskabsøkonomiske billig-

ste løsning. Projekt 2 og Projekt 3 har begge en betydelig højere omkostning end 

projekt 1.  

 

De selskabsøkonomiske beregninger viser, at såfremt Løsning Fjernvarme investe-

rer i et flisfyret kedelanlæg, vil varmeprisen kunne sænkes for værkets forbrugere, 

med ca. 143 kr./MWh, set i forhold til den varmepris der gælder i dag. Investerer 

Løsning Fjernvarme derimod i en naturgasløsning, vil varmeprisen stige med ca. 

141 kr./MWh. 

5.6 Brugerøkonomi 

Udgifter i forbindelse med etablering af et nyt flisfyret biomasseanlæg vil samlet 

set have en positiv indflydelse på brugernes økonomi. 

 

Som redegjort for ovenfor, vil forbrugerne i Løsning opleve en stigning på 141 

kr./MWh såfremt værket bliver nødt til at skifte til naturgas, når varmen fra DAKA 

A/S forsvinder.  

 

Erstattes varmen fra DAKA A/S med varme fra et flisfyret kedelanlæg vil varme-

prisen kunne nedsættes med 143 kr./MWh  

 

Prisern eksklusiv moms. 

 

5.7 Samfundsøkonomi 

De samfundsøkonomiske beregninger er udført efter Energistyrelsen beregnings-

forudsætninger, Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiom-

rådet, april 2011 med tillæg til tabellerne dateret oktober 2012. 

 

Ved omregning af metan- og lattergasudledning til CO2-ævkivalenter er anvendt 

notat vedrørende nye global warming potential faktorer dateret 13. juni 2013.  
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Kalkulationsrenten er valgt til 4 % jf. seneste tillæg til projektbekendtgørelsen 

BEK nr. 1297/2013. 

 

De samfundsøkonomiske beregninger kan findes i bilag 3 - 5. 

5.8 Energi og miljø 

Vurderingen på de energi- og miljømæssige konsekvenser er foretaget i overens-

stemmelse med Energistyrelsens retningslinjer for evaluering af varmeforsynings-

projekter. 

 

I bilag 4 er vist emissioner ved varmeproduktion over den 20-årige beregningspe-

riode med henholdsvis projekt1, projekt 2, projekt 3 og reference.  

 

Her kan det ses, at især udledningen af NOx vil blive reduceret, og generelt vil de 

samfundsøkonomiske skadesvirkninger reduceres ved etablering af et flisanlæg. 

5.9 Beregningsresultater 

Som det fremgår af bilagene 3 - 5 viser den samfundsøkonomiske beregning ud 

fra Energistyrelsens forudsætninger, at etablering af en ny fliskedel er samfunds-

økonomisk mest fordelagtig.  

 

 
 

Tabel 10: Samfundsøkonomiske beregningsresultater. 
  

Den samlede sum i kolonnen ”i alt” fremkommer ved at summere kolonnerne 

”brændsel”, ”investering og D&V” og ”emissioner” og herefter fratrække 20 % af 

værdien i kolonnen ”afgiftsprovenu” i henhold til ”Vejledning i samfundsøkonomi-

ske analyser på energiområdet” fra Energistyrelsen. 

 

Der er i beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser regnet uden den 

varslede forsyningssikkerhedsafgift, på både bioolie, flis og naturgas. Forsynings-

sikkerhedsafgiften på naturgas er pålagt naturgas i h.h.v. 2010 og 2013. I forbin-

delse med den politiske diskussion om forsyningssikkerhedsafgiften, der pågår i 

disse måneder, er det udmeldt at forsyningssikkerhedsafgiften på naturgas vil bli-

ve fjernet i samme forhold som den ikke bliver pålagt biomasse. Der er i stedet la-

vet konsekvensberegning af betydningen af en forsyningssikkerhedsafgift på de 

enkelte brændsler i afsnit 5.10.  

5.10 Følsomhedsanalyse 

I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå 

en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de giv-

ne forudsætninger. I den efterfølgende tabel 11 og figur 1 er vist projektets føl-

somhed ved ændring af investeringen i nyt kedelanlæg for de 3 alternativer, idet 

referencen er så meget dyrere end de 3 projekter, at den ikke er medtaget i figu-

ren. 

 

I alt

Projekt 1 [kr.] 119.372.746

Projekt 2 [kr.] 123.007.681

Projekt 3 [kr.] 150.791.398

Reference [kr.] 231.520.087

Brændsel

181.417.699

83.469.843

Investering og        

D og V

16.731.182

28.854.866

113.514.146 35.950.804

111.584.298 10.020.034

Emissioner

38.152.243

11.902.935

Afgiftsprovenu

23.905.190

24.274.492

19.134.639 89.040.955

18.163.264 83.799.576
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Tabel 11: Følsomhedsanalyse ved ændring i anlægsprisen. 

 

 
 

Figur 1: Følsomhedsanalyse ved ændring i anlægsprisen. 
 

Der er ligeledes lavet følsomhedsberegninger på ændringer i h.h.v. afgifterne på 

flis (tabel 12, figur 2), i naturgasafgifterne (tabel 13, figur 3) og i bioolieafgifterne 

(tabel 14, figur 4) 

 

 
 
Tabel 12: Følsomhedsanalyse ved ændring i flisafgiften. 

 

 
 

-20% -10% 0% 10% 20%

Projekt 1 116.214      117.793      119.373      120.952      122.532      

Projekt 2 122.072      122.536      123.008      123.476      123.944      

Projekt 3 144.941      147.866      150.791      153.716      156.641      

Reference 230.116      230.818      231.520      232.222      232.924      

0% 50% 100%

Projekt 1 119.373  117.457  115.541  

Projekt 2 123.008  123.008  123.008  

Projekt 3 150.791  150.791  150.791  

Reference 231.520  231.520  231.520  
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Figur 2: Følsomhedsanalyse ved ændring i flisafgiften 

 

 

 
 
Tabel 13: Følsomhedsanalyse ved ændring i naturgasafgiften . 

 

 
 

Figur 3: Følsomhedsanalyse ved ændring i naturgasafgiften 

 

 
 

Tabel 14: Følsomhedsanalyse ved ændring i bioolieafgiften . 
 

 

 

0% 50% 100%

Projekt 1 119.373  118.800  118.228  

Projekt 2 123.008  121.057  119.107  

Projekt 3 150.791  148.568  146.344  

Reference 231.520  230.944  230.368  
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Figur 4: Følsomhedsanalyse ved ændring i bioolieafgiften 

 

Der er ligeledes lavet følsomhedsberegninger på ændringer i brændselspriserne på 

h.h.v. på flis (tabel 15, figur 5), på naturgas (tabel 16, figur 6) og på bioolie (tabel 

17, figur 7) 

 

 
 
Tabel 15: Følsomhedsanalyse ved ændring i flis prisen. 

 

 
 

Figur 5: Følsomhedsanalyse ved ændring i flis prisen 

 

 

 
Tabel 16: Følsomhedsanalyse ved ændring i naturgas prisen. 

 

-10% -5% 0% 5% 10%

Projekt 1 113.830      116.601      119.373      122.144      124.916      

Projekt 2 123.008      123.008      123.008      123.008      123.008      

Projekt 3 150.791      150.791      150.791      150.791      150.791      

Reference 231.520      231.520      231.520      231.520      231.520      
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Reference

-10% -5% 0% 5% 10%

Projekt 1 116.569      117.971      119.373      120.774      122.177      

Projekt 2 111.849      117.428      123.008      128.587      134.166      

Projekt 3 138.764      144.778      150.791      156.805      162.819      

Reference 228.700      230.110      231.520      232.930      234.340      
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Figur 6: Følsomhedsanalyse ved ændring i naturgas prisen 

 

 
Tabel 17: Følsomhedsanalyse ved ændring i bioolie prisen . 
 

 

 
Figur 7: Følsomhedsanalyse ved ændring i bioolie prisen 
  

-10% -5% 0% 5% 10%

Projekt 1 119.373      119.373      119.373      119.373      119.373      

Projekt 2 123.008      123.008      123.008      123.008      123.008      

Projekt 3 150.791      150.791      150.791      150.791      150.791      

Reference 216.198      223.859      231.520      239.181      246.842      
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Konklusion 
En samfundsøkonomisk analyse af projektet over en 20-årig betragtningsperiode 

viser, at etablering af ny 3,0 MW fliskedel er samfundsøkonomisk mest fordelag-

tigt. Den samfundsøkonomiske fordel for projektet er på 112,1 mio. kr. set i for-

hold til referencen. Den samfundsøkonomiske fordel for projektet er på 3,6 mio. 

kr. set i forhold til projekt 2 med etablering af mere naturgasfyret kedelkapacitet, 

mens fordelen i forhold til at etablerer et naturgasfyret motoranlæg er på 31,4 mio 

kr. 

 

Der bliver ikke bygget større flisfyret kedel, end at det nuværende naturgasfor-

brug hos Løsning Fjernvarme bibeholdes, idet formålet med projektforslaget er at 

afløse en eksisterende bioolie produktion hos virksomheden DAKA A/S. 

 

Projektet vil i forhold til referencen reducere de skadelige luftbårne emissioner, 

hvilket er indregnet i samfundsøkonomien, jf. bilag 4. 

 

Varmeproduktionen vil forblive i industriområdet sydvest for Løsning ved valg af et 

flisfyret kedelanlæg. Ved alternativet (naturgas) vil 100 % af fjernvarmen i frem-

tiden blive produceret på Løsning Fjernvarmes nuværende kedelcentral i et bolig-

kvarter, hvilket alt andet lige vil påvirke det lokale miljø. 

 

Følsomhedsanalysen viser, at den samfundsøkonomiske fordel ved en ny fliskedel i 

forhold til en naturgasløsning, er robust overfor anlægsinvesteringen.  

 

Følsomhedsanalysen for brændselspriserne viser at løsningen med en 3,0 MW flis-

kedel er samfundsøkonomisk den bedste løsning op til en prisstigning på ca 7 % 

på flisen, med en uændret gaspris. Samtidig er samme løsning samfundsøkono-

misk den bedste løsning selv med en reduktion af naturgasprisen på op til 4,5 % 

og uændret flispris. 

 

Det vil ligeledes være en betragtelig selskabsøkonomisk gevinst ved etablering af 

fliskedel med en nutidsværdi på 77 mio. kr. over 20 år. I forhold til etablering af et 

naturgasmotoranlæg er nutidsgevinsten beregnet til 68 mio. kr. over 20 år. Men 

med usikkerheden på el-afregningsprisen, er denne beregning særdeles usikker.  

 

Den selskabsøkonomiske gevinst, der fremkommer ved at gennemfører projektet 

med etablering af fliskedel, vil komme Løsning Fjernvarmes forbruger til gode i 

form af reducerede varmepriser. 
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BILAG 1, Situationsplan 
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BILAG 2, Matrikelkort 

 
 

Nyt flisværk 
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