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1 Indledning og resumé 
Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Varmeforsyningsloven og belyser konsekvenserne af 
konvertering af 47 naturgasforsynede bygninger til fjernvarme i skoleområdet ved Hedensted nord-
vest.  
 
Nærværende projektforslag er udarbejdet på vegne af Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. (herefter 
Værket) og omfatter den fremtidige fjernvarmeforsyning af Skoleområdet i nordvest Hedensted 
som det fremgår af nedenstående kort.  
 
Området er udlagt til Skole, institutioner og idrætsformål, samt enkelte parcel/rækkehuse og kon-
tor/lager. Områdeafgrænsningerne fremgår af nedenstående kort. 
 

 
Figur 1: Oversigtskort over konverteringsområdet. 
 
Projektforslaget omfatter fjernvarmeforsyning til de eksisterende bygninger i området, hvorved der 
ansøges om: 
 

 Ændring af projektområdets forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarmeforsyning til 
eventuelle kommende bygninger. 

 Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet 
 
Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. er projektejer og anlægsvært for udvidelsen af forsyningsområdet.  
 
På baggrund af de samfundsøkonomiske konsekvensberegninger i nærværende projektforslag er 
der fundet et samfundsøkonomisk overskud på 3,12 mio. kr. over en betragtningsperiode på 
20 år. Derudover er projektet i selskabsøkonomisk ligevægt for Værket og eksisterende forbrugere 
vil ikke blive belastet af projektet og potentielt vil det øgede varmegrundlag kunne sikre fortsatte 
lave faste bidrag for alle fjernvarmekunder. Forbrugerøkonomisk er projektet en fordel for områ-
dets forbrugere og eksisterende gaskunder vil kunne opnå en grøn profil samt mindre vedligehold.  
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Energibesparelser og indberetningsret 
Hedensted Fjernvarmes involvering i realisering af projektet er som initiativtager og ordregiver over 
for en eller flere entreprenører. Projektet medfører en konkret brændselsbesparelse i forbrugernes 
varmeproduktion. Konvertering af naturgasforbrugerne er derfor en del af selskabets energispare-
indsats. 
 
Retten til at indberette energibesparelser i nærværende projekt tilfalder Hedensted Fjernvarme . 
Ved indsendelse af dette projektforslag bekræftes det, at energibesparelsen ikke overdrages til an-
dre energiselskaber, og at besparelsen hverken er ordret eller påbegyndt. Aftalen omhandler leve-
ring af dokumenterede realiserede energibesparelser, som er tilvejebragt i overensstemmelse med 
kravene i:  
 

1. Aftale af 16. december 2016 mellem Klima- og Energiministeren og net- og distributionssel-
skaberne.  

2. Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net- og distributionsvirk-
somheder. 
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1.1 Projektets baggrund 
 
Potentielle forbrugere i området har ytret interesse for fjernvarme hvorfor Værket har besluttet at 
undersøge mulighederne og med dette projektforslag, der viser et samfundsøkonomisk overskud 
iværksættes projektet 
 
På denne baggrund belyses i det efterfølgende, konsekvenser af projektet med fjernvarmeforsyning 
til lokalplandelområdet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer 
 

1.2 Projektforslagets tekniske forhold 
Tilslutningen af bygningerne i området vil give et øget varmebehov for Værket. Ejendommene vil 
blive tilkoblet det eksisterende fjernvarmenet via fjernvarmerør, der tilkobles de eksisterende fjern-
varmeledning, som går under banen. Nedenstående figur viser forslag til placering af de nye fjern-
varmeledninger. 
 
Forsyning forventes at ske ved at videreføre den eksisterende ledning ind i projektområdet. Derfra 
vil der etableres distributionssystem i projektområdet. 
 
Værkets nuværende hovedledningsnets er beregnet at kunne dække udstykninger samt konverte-
ringer i lokalplanområdet og forudsættes derfor ikke yderligere udbygget. De endelige dimensioner 
og ledningsføringen, samt tilhørende tekniske anlæg i området vil blive fastlagt under detailprojek-
teringen, men vil overslagsmæssigt følge ovenstående forløb samt have dimensioner fra DN20 til 
DN125.  
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Figur 2: Oplæg til placering af ledninger.  

1.3 Projektforslagets formål 
Projektforslaget har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konsekvenser, og så-
ledes danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af projektforslaget i henhold til 
Varmeforsyningsloven. 
 
Endvidere skal projektforslaget orientere forsyningsselskaber, kommunen samt grundejere, der 
måtte blive berørt af projektet, og som skal have projektet i høring. 
 
I det efterfølgende belyses konsekvenserne af projektet efter Varmeforsyningslovens retningslinjer 
(Bekendtgørelse af lov nr. 64 af 21. januar 2019 om varmeforsyning). 
 
Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 
1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). 

1.4 Afgrænsning af projektet 
Projektet er afgrænset af projektområdet, som fremgår af Figur 1. 
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1.5 Tilknyttede projekter 
Der indsendes samtidig med dette projektforslag to andre projektforslag på konvertering af natur-
gasforsynede bygninger i de 2 tilstødende områder.  
Samtidig er der godkendt et projektforslag for konvertering af Daugård hvor tilslutningsarbejdet er 
opstartet.  
 
Når alle 4 projekter er tilsluttet, viser timesimuleringer af det samlede varmebehov og de eksiste-
rede produktionsanlæg at der stadig vil være tilstrækkelig med produktionskapacitet og at det sam-
lede system vil have en samfundsøkonomisk pris pr GJ, der er lavere en referencen.  
 

 
Figur 3 Varmeproduktion ved fuldt konverteret system inklusiv Daugård. 
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Figur 4 Samfundsøkonomiske omkostninger pr GJ ved Referencen og fuldt konverteret system inklusiv Daugård. 

 

1.6 Indstilling 
Hedensted Fjernvarme indstiller til Hedensted Kommune, at der gennemføres myndighedsbehand-
ling af projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. 
 
Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune anmodes om at godkende nærværende projektfor-
slag. Godkendelsen omfatter: 
 

 Ændring af projektområdets forsyningsstatus til fjernvarme, samt fjernvarmeforsyning til 
kommende bygninger.  
 

 Etablering af fjernvarmedistributionsnet i projektområdet 
 
Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at projektplanområdet om-
fattet af dette projektforslag indgår som fjernvarmeforsynet område i kommunens varmeplanlæg-
ning. Se lovmæssige forhold vedr. godkendelse i Kapitel 2. 
 
  

Balancerede samfundsøkonomiske 
varmepriser

Reference 
indv 

naturgas

Projekt fuld 
konverteret 

inklusiv 
Daugård

Investeringer kr./GJ 6,76 12,13
Omkostninger til D&V kr./GJ 8,68 4,54
Køb af brændsler kr./GJ 32,65 26,80
Salg af el til nettet kr./GJ -2,39 -2,22
Køb af el fra nettet kr./GJ 17,47 20,23
Forvridningstab, afgifter kr./GJ -0,48 -1,36
Forvridningstab, tilskud kr./GJ 0,00 0,00
CO2-omkostninger, brændsler kr./GJ 4,08 2,51
CO2-omkostninger, el* kr./GJ 0,00 0,00
Metan og lattergas, brændsler kr./GJ 0,37 0,87
Metan og lattergas, el kr./GJ 0,02 0,02
SO2, NOX og PM2,5, brændsler kr./GJ 0,46 0,56
SO2, NOX og PM2,5, el kr./GJ 0,08 0,08
I alt kr./GJ 67,69 64,16
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1.7 Organisatoriske forhold 
Hedensted Fjernvarme finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder de i dette projektforslag 
beskrevne anlæg. 
 
Den ansvarlige for projektet er: 
 
Hedensted Fjernvarme 
Løsningvej 26  
8722 Hedensted 
admin@hedensted-fjernvarme.dk  
Telefon: 75 89 10 12  
CVR: 41529911  
 
Kontaktperson: 
Driftsleder 
Torben Alex Nielsen 
22 17 11 65 
 
 
Projektforslaget er udarbejdet af: 
 
PlanEnergi 
Vestergade 48C 
8000 Aarhus C 
 
Kontaktperson: Tina Hartun Nielsen 

1.8 Tidsplan for Projektets gennemførelse 
Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse primo 2020 kan den endelige pro-
jektering foretages og forbrugerne tilkobles løbende når 50% tilslutning er opnået.  

2 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning 

2.1 Energistrategi for Hedensted Kommune 
Energistrategi for Hedensted Kommune frem til 2050 bygger på en langsigtet vision om et fossilfrit 
Hedensted, både af hensyn til forsyningssikkerhed og ikke mindst af hensyn til CO2-reduktion og 
klimaforebyggelse.  
 
I Energistrategien nævnes konkret: 
 
 
Hedensted Kommune vil først og fremmest bidrage til den fælles strategi med:  
 
Bedre ressource udnyttelse med fokus på overskudsvarme, fjernvarme og biogas  
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Lokale energiløsninger med udgangspunkt i synergi og symbiose 
  
Vi vil gøre kommunens egen indsats synlig, og bruge planlægning og investeringer aktivt til at 
fremme reduktion af CO2, og til at omstille til vedvarende energi.  
 
Vi vil lav en målrettet indsats om klima og teknik overfor børn i samarbejde med kompetente folk 
fra virksomhederne.  
 
Vi vil samle de rigtige folk og facilitere processer, der er afgørende for at udløse de energier hos 
borgere og virksomheder, der er nødvendig for at realisere de fælles mål. 
 
Idet det foreslåede projekt vil nedbringe afhængigheden af fossile brændsler og reducere CO2-ud-
ledningen vurderes projektet at være i tråd med Energistrategiens målsætninger. 

2.2 Varmeplanlægning 
Varmeforsyningsloven er affattet i Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varmeforsyning 
samt senere ændringer. 
 
Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Projekt-
bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for 
kollektive varmeforsyningsanlæg). 
 
Af § 3, stk. 1, 1. pkt. i Projektbekendtgørelsen fremgår det, at projekter for kollektive varmefor-
syningsanlæg, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen 
til godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige 
projekt jf. § 6 i Projektbekendtgørelsen. 
 
Kommunalbestyrelsens godkendelse af nærværende projektforslag indebærer, at de nævnte anlæg 
etableres samt at forbrugerne inden for områdeafgrænsningen tilkobles fjernvarme.  

2.3 Fysisk planlægning 
 
Området er underlagt Lokalplan 1115 – 1 samt Lokalplan: 128, Hedensted, Off.+erh.omr.v/Valen-
cia,Stj.Skole og projektforslaget vurderes at være i overensstemmelse med disse.   
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2.4 Anden lovgivning 
Projektet udføres efter gældende normer og standarder.  
 
Miljøvurderingsloven 
Der indgives en særskilt skriftlig ansøgning om projektet til Hedensted Kommune, da anlæg til trans-
port af varmt vand, som dette projektforslag omhandler, er opført på bilag 2 i Miljøvurderingsloven 
(Bekendtgørelse af lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM)). 
 
Miljøbeskyttelsesloven 
Der rettes særskilt henvendelse til Hedensted Kommune vedrørende miljøgodkendelse for etable-
ringen af projektet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med anlægsfasen.  
 
Vejlov 
Udvidelsen af distributionsnettet til at kunne forsyne lokalplanområdet etableres efter ”gæsteprin-
cippet”. Med gæsteprincippet forstås det forhold, at ledningsejer har fået tilladelse til vederlagsfrit 
at placere ledninger i vejarealet. Til gengæld skal ledningsejeren selv gennemføre og afholde udgif-
terne til arbejder på egne ledninger, herunder flytning af ledningerne, hvis det er nødvendigt af 
hensyn til gennemførelse af et arbejde, der iværksættes af vejmyndigheden inden for rammerne af 
de formål, som myndigheden kan varetage. 
 

2.5 Styringsmidler 
Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen. 
 

2.1 Berørte parter 
Følgende er berørte parter, som projektforslaget anbefales sendt i høring hos: 
 
1. Vejmyndighed (Hedensted Kommune) 
2. Naturgasselskab  

2.2 Arealafståelser og servitutpålæg 
Projektet forudsættes ikke at omfatte arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af 
distributionsnet frem til matriklen sker i eksisterende vej. Derfor vurderes det, at der til gennem-
førsel af projektet ikke vil blive behov for ekspropriation af private arealer. Der vil dog rettes hen-
vendelse til grundejer og Kommune vedr. etableringen af ledninger.  
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3 Redegørelse for projektet 

3.1 Varme- og effektbehov 
 
Bruttovarmebehovet for de nye områder samt estimeret varmetab på 20% er beregnet til følgende:  
 

 
Nærværende projektforslag omhandler Skoleområdet i ovenstående tabel.   

3.2 Undersøgte alternativer 
 
I referencen regnes med at området forsynes med individuel forsyning, 47 bygninger, herunder 24 
parcel/rækkehuse med naturgaskedler med en investering på 25.000 kr./stk. ex moms og med en 
forventet årsvirkningsgrad på 95% samt D&V og lovpligtigt eftersyn på i alt 1531 kr./år/stk. ex 
moms.  
 
Samt 23 skole/institution/lager/kontor bygninger med en gennemsnitlig størrelse på 926 m2, hvor 
den forventede reinvestering af naturgaskedler er sat efter teknologikataloget til 134.100 pr unit 
og med et årligt D&V på 3338 kr./år/unit.  

3.3 Forsyningsmæssige forhold 
Den marginale varmeproduktion forudsættes i projektet at ske at ske på de eksisterende produkti-
onsanlæg. Det udvidede varmegrundlag vurderes ikke at påvirke den varmeproducerende kapaci-
tet. 
 
Projektet 
 
I nedenstående tabel fremgår varmeproduktionerne for referencen (uden tilslutning af området) 
og projektet ved 100 % udbygning i projektet.  
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Tabel 1: Varmeproduktioner i Referencen og Projektet. 

3.4 Anlægsomfang 
 
De angivne investeringsomkostninger i projektet er baseret på licitationsresultater for lignende pro-
jekter, hvilket vurderes at udgøre det mest opdaterede og retvisende beregningsgrundlag.  
 
I skoleområdet skal der etableres ca. 2130 meter gadeledning 
 
Ledninger i området er overslagsmæssigt dimensioneret og investering er beregnet som nedenstå-
ende tabel:   
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Samfundsøkonomiske investeringer   Alt. # 1    

Samfundsøkonomiske investeringer Levetid / [år] 2020-kr. 
Ledningsnet skoleområdet 30 4.716.514 
Fjernvarmeunit inklusiv afkobling 20 2.490.850 
Stikledninger 30 789.600 

Tabel 2: Investeringer i projektet.  
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I henhold til den gældende Energispareforpligtelse og Energispareaftale1 kan der indregnes en ener-
gibesparelse for konvertering af naturgasforbrugere. Dette er konservativt ikke medtaget i projek-
tet, grundet den nuværende usikkerhed overfor værdien af denne energibesparelse. 
 

4 Konsekvensberegninger 
Der er udført beregninger på konsekvenserne af projektet for selskabsøkonomi, samfundsøkonomi 
samt energi- og miljøforhold. 
 
Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for evaluering af 
varmeforsyningsprojekter. I henhold til den gældende vejledning i samfundsøkonomiske bereg-
ningsmetoder præsenteres resultater såvel som nutidsværdi for de samlede omkostninger i det 
pågældende alternativ, samt som den balancerende samfundsøkonomiske varmepris. 
 
Der regnes på de ovenstående scenarier: 

1. Reference med 47 individuelle gasforbrugere 
2. Fjernvarme 100% konverteret 
3. Fjernvarme med konverteringstakt.  

 
 

Resultaterne viser nøgletal for økonomi, miljøbelastning m.v. ved gennemførelse af ovenstående 
scenarier. Resultaterne kan kun bruges til at sammenligne alternativerne med hinanden, og herved 
synliggøre, hvilket alternativ der er det samfunds- og selskabsøkonomisk mest fordelagtige alterna-
tiv. 
 
Elpriser til beregning af selskabsøkonomi er baseret på elspotår 20182. 
 
Der er anvendt afgifter for år 20193, dog en elvarmeafgift på 155 kr./MWh for alle år som forventes 
at være den faste sats fra år 20214, samt er der ikke regnet med PSO-afgift, på grund af dennes 
bortfald fra 20225. 
 
Beregningsforudsætninger for projektet og Referencen fremgår af vedhæftede bilag fra EnergyPro.  
 
 
 
 
 

 
1 ”Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og 
klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret 
ved Dansk Energi HMN GasNet, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Dansk Fjernvarme, Foreningen 
Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum”. Revideret 01.10.2018, gældende fra 01.01.2019. 
2 Nord Pool for DK1 (Vestdanmark) i 2018. 
3 Skat, Den juridiske vejledning 2019-2, Punktafgifter, Energi 
4 Regeringen har vedtaget at sænke elvarmeafgiften løbende frem til år 2021, senest ved Energiaftalen af 
29. juni 2018.  
5 PSO-afgiften afskaffes gradvist frem mod 2022, hvor finansieringen af tilskuddet til vedvarende energi vil 
være fuldstændig omlagt. Fra 2022 skal tilskuddet i stedet finansieres over Finansloven. 
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Konverteringstakt: 
 
Der regnes med følgende konverteringstakt:  
  

Konverteringstakt  
År REF ALT 1 

2021 50% 50% 
2022 40% 60% 
2023 30% 70% 
2024 20% 80% 
2025 10% 90% 
2026 0% 100% 
2027 0% 100% 
2028 0% 100% 
2029 0% 100% 
2030 0% 100% 

 
 
 
De årlige driftsomkostninger er beregnet i energyPRO og beregningerne er vedlagt i Bilag A. 

4.1 Varmeproduktionsfordeling 
Figur 5 viser hvordan varmeproduktion fordeles mellem de enkelte varmeproduktionsenheder i de 
undersøgte alternativer. Varmeproduktionens sammensætning er beregnet i energyPRO og er op-
timeret mod en minimering af varmeproduktionsomkostningerne på årsbasis, med henblik på at 
tegne det mest retvisende billede af den faktiske driftssituation. 
 

  
Figur 5: Varmeproduktionsfordeling i de undersøgte alternativer. Alternativ 3 med konverteringstakt viser den gennem-
snitlige produktion set over den 20 årige beregningsperiode.   
 
Som det ses af Figur 5, fortrænges den individuelle naturgasbaseret varmeproduktion.  
 
I referencen og i alternativerne ses følgende varmeproduktionsfordeling: 
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Tabel 3: Varmeproduktionsfordeling for de belyste alternativer. Alternativ 3 med konverteringstakt viser den gennem-
snitlige produktion set over den 20 årige beregningsperiode.   
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4.2 Selskabsøkonomi 
 
De selskabsøkonomiske nøgletal fremgår af Tabel 4. Investeringsbudget for Scenarierne fremgår af 
tabel 2. Alle beløb er ekskl. moms. Det fremgår at selskabsøkonomien er positiv for alternativet ift. 
referencen. 
 

 
Tabel 4: Selskabsøkonomiske nøgletal for scenarierne. 

 
Tabellen viser de årlige kapitalomkostningerne for fjernvarme og de samlede driftsomkostninger. 
Som forventet er der øgede omkostninger i projektet, idet fjernvarmen jo skal producere mere 
varme. Sammenholdes de øgede omkostninger med det øgede varmesalg, baseret på den nuvæ-
rende varmepris, ses det er projektet giver selskabsøkonomisk overskud. Derudover er der ikke 
indregnet tilslutningsbidraget, samt det årlige faste bidrag som disse kunder også bidrager med.    

4.3 Samfundsøkonomi 
Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i alternativerne 
set fra samfundets side. 
 
De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres, hvorved nutidsværdien fremkommer for 
henholdsvis en situation med den nuværende drift og en situation med etablering af det respektive 
scenarie. Der er anvendt en kalkulationsrente på 4 % p.a. 
 
De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til følgende forudsætnin-
ger: 

 Energistyrelsens ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2018”. 
 Energistyrelsens ”Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og 

emissioner, oktober 2019” 
 
Samfundsøkonomien er beregnet over en betragtningsperiode på 20 år (fra 2021 til 2040). Se bilag 
B med de samfundsøkonomiske forudsætninger for mere information. 
 
Samfundsøkonomiske nutidsværdier  
Nutidsværdierne af de forskellige omkostningselementer i samfundsøkonomien kan ses af tabel 5. 
Omkostningerne fremgår som positive værdier og besparelserne vises som negative værdier.  
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Tabel 5: Samfundsøkonomiske nøgletal for scenarierne. 
 
Den samlede nutidsværdi er 184 mio. kr. for Referencen og 180,9 mio. kr. for fjernvarme med kon-
verteringstakt. Projektet er dermed samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end Referencen. Forud-
sætningerne for de samfundsøkonomiske vurderinger, samt resultaterne fremgår af Bilag B og Bi-
lag C.  
 

 
Figur 6: Nutidsværdier af de akkumulerede omkostninger for scenarierne. 
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Balancerede samfundsøkonomiske varmepriser 
I Figur 7 ses den balancerede varmepris, som er et udtryk for nutidsværdien af varmeprisen. Den er 
beregnet som nutidsværdien divideret med den tilbagediskonterede varmeproduktion over be-
tragtningsperioden. Dette er en samfundsøkonomisk varmepris, og denne må ikke forveksles med 
en selskabsøkonomisk beregnet varmepris. 
 
 

 
Figur 7: Balancerede samfundsøkonomiske varmepriser for Scenarierne 

4.4 Følsomhedsberegninger 
Der er udført følsomhedsberegninger for de enkelte omkostningselementer i den balancerede sam-
fundsøkonomiske varmepris. Resultaterne af følsomhedsberegningerne fremgår af Figur 8 og Figur 
9 og kan også ses i Bilag C. Figurerne viser alternativernes følsomhed ved ændringer på +/- 20 % af 
de enkelte omkostningselementer. Det fremgår af figurerne at Referencen har højere varmepriser 
end Projektet i alle følsomhedsberegningerne. Projektet er derfor samfundsøkonomisk mere for-
delagtigt end referencen, og de samfundsøkonomiske resultater er meget robuste overfor ændrin-
ger i de anvendte forudsætninger. 
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Figur 8: Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater ved ±20% ændring af de enkelte omkostningselementer, Del I/II. 

 

 
Figur 9: Samfundsøkonomiske følsomhedsresultater ved ±20% ændring af de enkelte omkostningselementer, Del II/II. 
 
I nedenstående tabel er det samfundsøkonomiske resultats følsomhed udtrykt på anden vis. Tabel-
len angiver hvor meget det enkelte omkostningselement skal ændres, før den balancerede sam-
fundsøkonomiske varmepris (eller nutidsværdi) balancerer med projektet. 
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Er balancepunktet > +/- 50 % vurderes der at være lav følsomhed, et balancepunkt mellem 20 og 
50 % vurderes som middel følsomhed og et balancepunkt lavere end +/- 20 % vurderes som ud-
gangspunkt at være udtryk for høj følsomhed. Kriterierne omkring 20 % og 50 % variation er defi-
neret af PlanEnergi og er vejledende. Således kan en høj følsomhed under visse omstændigheder 
være acceptabel, f.eks. hvis det sandsynliggøres, at usikkerheden ved det pågældende omkost-
ningselement er lav. 
 
Beregningerne viser, at Projektet samfundsøkonomiske fordele generelt er meget robuste og kræ-
ver markante ændringer i forudsætningerne, førend konklusionen om samfundsøkonomiske for-
dele ved  projektet ikke længere er gældende.  
 

 
Tabel 6: Det samfundsøkonomiske resultats følsomhed over for ændringer i de enkelte omkostningselementer. 
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4.5 Forbrugerøkonomiske forhold 
Forbrugerøkonomien er ikke specifikt belyst for dette projekt. Det kan dog konkluderes af resulta-
terne præsenteret under selskabsøkonomi, at der vil være en besparelse for forbrugerne ved gen-
nemførelse af projektet, fordi den selskabsøkonomiske besparelse tilfalder varmeforbrugerne i 
henhold til "hvile i sig selv"-princippet. 
 
For naturgasforbrugerne vil økonomien med den nuværende varmepris for fjernvarmen være ca. 
det samme som ved naturgasforsyning, men da beregningerne viser et betydeligt selskabsøkono-
misk overskud, så vil der være indikationer på at varmeprisen i fremtiden vil kunne sænkes.  
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Forsyning af Hedensted Vest
Forbrugerøkonomi, Stor forbruger
Årlig varmeudgift

Gn. Forbruger 127 MWh/år 926            m2
kr. ekskl. 
moms

kr. inkl. 
moms

Fjernvarmeforsyning
Variabel varmepris 496            kr./MWh 62.840    78.600    
Fast bidrag 926,4 m2 á 18,00         kr./m2 16.675    20.844    
Abonnementsbidrag 500            kr./år 500          625          
Drift og vedligehold 150            kr./unit/år 150          188          
Årlig varmeudgift 80.150    100.250  

Investeringer
Fjernvarmeunit**** 81.950      5.257      6.571      

Arealbidrag 37.056      kr. ekskl. moms
Stikledningsomkostning 12.600      kr. ekskl. moms
Afkobling Naturgas 6.000         kr. ekskl. moms
Investering 137.606    kr. ekskl. moms
Gennemsnitlige kapitalomkostninger*** 14.084    17.605    

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 94.234    117.790  

Individuel gaskedel 12.124 Nm3
Variable gaspris 2,50 kr./Nm3 30.310    37.890    
Tariffer 1,67 kr./Nm3 20.292    25.360    
Afgifter 2,63 kr./Nm3 31.874    39.840    
Drift  og vedligehold 3.338 kr./år 3.338      4.172      
Årlig varmeudgift inkl. vedligehold 85.800    107.250  

Investering, gaskedel** 134.100   kr. ekskl. moms
Gennemsnitlige kapitalomkostninger*** 8.602      10.753    

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 94.402    118.003  
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4.6 Energi og miljø 
Af Tabel 7 kan de energimæssige konsekvenser af alternativerne aflæses. Ud over varmeprodukti-
onens sammensætning, der ligeledes er præsenteret i Figur 5, er brændselsforbruget, elproduktio-
nen og el- og gasforbruget præsenteret. 
 

 
Tabel 7: Energimæssige konsekvenser for Scenarierne. 

 
Af Tabel 8 kan de CO2-ækvivalente emissioner over projektets betragtningsperiode på 20 år aflæses. 
Og som det ses, medvirker projektet til en betydelig sænkning af CO2 udledningen.  
 
I henhold til Energistyrelsens beregninger indgår de samfundsøkonomiske omkostninger, der rela-
terer sig til emissioner fra det øgede elforbrug, i den samlede samfundsøkonomiske omkostning 
ved elforbruget. Der sker således ingen særskilt opgørelse af omkostningen ved emissioner alene, 
fra det øgede elforbrug. 
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Tabel 8: Emissioner i alternativerne. 
 
CO2 reduktionen, sammenholdt med det samfundsøkonomiske resultat giver en negativ CO2 
skyggepris for projektet, hvilket indikerer et meget stærkt projekt, rent samfundsøkonomisk, som 
ikke er følsomt for udsving i CO2priser.  
 
Generelt vil et projekt med en skyggepris på under 11-1200 kr/ton være godt for samfundet, idet 
dette niveau er de beregnede skadevirkninger af udledningen af CO2.    
 
Et negativt resultat angiver derved et meget godt og robust projekt med store samfundsmæssige 
fordele.  
 

 
Tabel 9: CO2 skyggepris   
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5 Konklusion 
Beregningerne viser positiv samfundsøkonomi, en balancerende selskabsøkonomi og dermed for-
brugerøkonomi i projektet. Samtidig vil projektet sikre forbrugerne en fortsat stabil, billig fremtids-
sikret varmeforsyning. 
 
Beregningerne i afsnit 4.3 viser, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved projektet med etab-
lering af projektet i forhold til individuelle naturgas på 3,12 mio. kr. i projektets betragtningsperi-
ode.  
 
Dermed anses kravene i Projektbekendtgørelsen at være opfyldt. 
 
Kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune anmodes på denne baggrund om at godkende pro-
jektforslaget. 
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Bilag A:  Udskrifter fra energyPRO 
 
Reference:  
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projekt



 

  Side 31 af 42 

 



 

  Side 32 af 42 
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Projekt:  
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Bilag B:  Samfundsøkonomiske forudsætninger 
 
 

 
 

   
  

Annuiteter
2019-kr./år

Alternativ # 0 1.098.892
Alternativ # 1 1.329.495
Alternativ # 2 1.329.495

'Tabel 14'!
CO2-pris # 1 B Skøn for CO2-kvotepris Tabel 15

CO2-pris # 2 C Skøn for pris på CO2-udledninger uden for kvotesektoren SNAP 1 = Større forbrændingsanlæg, inkl. affaldsforbrændingsanlæg

CO2-pris # 3 D Brugerdefineret # 1 500 kr./ton CO2 SNAP 2 = Forbrændingsanlæg i husholdninger mv.

CO2-pris # 4 E Brugerdefineret # 2 1000 kr./ton CO2 SNAP 3 = Industrielle forbrændingsanlæg
↓ ↓

Tabel 6 Tabel 11

Brændsler CO2-priser Brændselspriser Emissioner SNAP-kategori
Brændsel # 1 B  Ledningsgas, 800.000-10 mio. m3 Ledningsgas, Motor SNAP 1
Brændsel # 2 B An værk, Træpiller (industri) Træ, Kedel SNAP 1
Brændsel # 3 C Ledningsgas, < 6.000 m3 Ledningsgas SNAP 2

Spidslasteffekt El-tariffer
El-prod. og -forbrug [MW-el] [-]
El-produktion # 1 1 An net
El-produktion # 2 1 An net
El-produktion # 3 1 An net
El-produktion # 4 1 An net
El-forbrug # 1 1 An virksomhed (> 15 MWh/år)

↑
An net 0 kr./MWh
An virksomhed (> 15 MWh/år) 119 kr./MWh

Betragtningsperiode An husholdning (< 15 MWh/år) 303 kr./MWh
År 1 = 2020, Last_year = Brugerdefineret # 1 100 kr./MWh

Konverteringstakt Brugerdefineret # 2 200 kr./MWh
År REF ALT 1

2021 50% 50%
2022 40% 60%
2023 30% 70%
2024 20% 80%
2025 10% 90%
2026 0% 100%
2027 0% 100%
2028 0% 100%
2029 0% 100%
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Bilag C:  Samfundsøkonomiske konsekvenser 
PlanEnergi mener, at det er vigtigt for transparensen i beregninger, at opmærksomheden er på de 
væsentlige forudsætninger, dvs. i et format, der giver et overblik over hvordan et givent resultat 
nås, og om disse er plausible, da en simpel udskrift fra de meget omfattende regneark for de fær-
reste læsere af projektforslagene vil være muligt at gennemskue de anvendte forudsætninger ud 
fra udskrifter fra netop regnearket. 
 
PlanEnergi fremsender dog gerne supplerende oplysninger i form af netop disse bilag til særligt 
interesserede parter, på forlangende. Dette for at begrænse omfanget af indsendte projektforslag 
til det nødvendige, ud fra et proportionalitetshensyn. Bilagene fremsendes efter henvendelse kon-
taktpersonen. 
 
 

 

Samfundsøkonomiske nutidsværdier
Reference 

indv 
naturgas

Projekt 
Fjernvarme

Fjernvarme - 
konverterings

takt
Investeringer mio. kr. 18,38           22,24                  21,85                 
Omkostninger til D&V mio. kr. 23,60           23,22                  23,26                 
Køb af brændsler mio. kr. 88,76           80,02                  80,77                 
Salg af el til nettet mio. kr. -6,50            -6,50                  -6,50                 
Køb af el fra nettet mio. kr. 47,49           51,34                  50,96                 
Forvridningstab, afgifter mio. kr. -1,29            -1,63                  -1,60                 
Forvridningstab, tilskud mio. kr. -                -                      -                     
CO2-omkostninger, brændsler mio. kr. 11,08           9,31                    9,47                   
CO2-omkostninger, el* mio. kr. -                -                      -                     
Metan og lattergas, brændsler mio. kr. 0,99              1,19                    1,17                   
Metan og lattergas, el mio. kr. 0,06              0,06                    0,06                   
SO2, NOX og PM2,5, brændsler mio. kr. 1,25              1,24                    1,24                   
SO2, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,21              0,22                    0,22                   
I alt mio. kr. 184,02         180,70               180,90              
Forskel ift. referencen mio. kr. -                -3,32                  -3,12                 

*)  Værdierne i denne række er 0 fordi CO2-omkostninger for el pr. definition er indeholdt i el-prisen.

      Metan- og lattergas-emissioner er prissat som CO2-udledninger uden for kvotesektoren.
98% 98%

Tilbagediskonteret varmeproduktion
Reference 

indv 
naturgas

Projekt 
Fjernvarme

Fjernvarme - 
konverterings

takt
Tilbagediskonteret varmeproduktion MWh 755.204 755.204 755.204
Tilbagediskonteret varmeproduktion mio. GJ 2,72 2,72 2,72

Balancerede samfundsøkonomiske 
varmepriser

Reference 
indv 

naturgas

Projekt 
Fjernvarme

Fjernvarme - 
konverterings

takt
Investeringer kr./GJ 6,76 8,18 8,04
Omkostninger til D&V kr./GJ 8,68 8,54 8,56
Køb af brændsler kr./GJ 32,65 29,43 29,71
Salg af el til nettet kr./GJ -2,39 -2,39 -2,39
Køb af el fra nettet kr./GJ 17,47 18,88 18,74
Forvridningstab, afgifter kr./GJ -0,48 -0,60 -0,59
Forvridningstab, tilskud kr./GJ 0,00 0,00 0,00
CO2-omkostninger, brændsler kr./GJ 4,08 3,42 3,48
CO2-omkostninger, el* kr./GJ 0,00 0,00 0,00
Metan og lattergas, brændsler kr./GJ 0,37 0,44 0,43
Metan og lattergas, el kr./GJ 0,02 0,02 0,02
SO2, NOX og PM2,5, brændsler kr./GJ 0,46 0,46 0,46
SO2, NOX og PM2,5, el kr./GJ 0,08 0,08 0,08
I alt kr./GJ 67,69 66,46 66,54
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Følsomheder 1 20%
Reference 

indv 
naturgas

Projekt 
Fjernvarme

Fjernvarme - 
konverterings

takt
Grundberegning kr./GJ 67,69 66,46 66,54
Investeringer + 20% kr./GJ 69,04 68,10 68,15
Investeringer - 20% kr./GJ 66,33 64,83 64,93
Omkostninger til D&V + 20% kr./GJ 69,42 68,17 68,25
Omkostninger til D&V - 20% kr./GJ 65,95 64,76 64,83
Køb af brændsler + 20% kr./GJ 74,22 72,35 72,48
Køb af brændsler - 20 % kr./GJ 61,16 60,58 60,60
Salg af el til nettet + 20% kr./GJ 67,21 65,99 66,06
Salg af el til nettet - 20% kr./GJ 68,16 66,94 67,02
Køb af el fra nettet + 20% kr./GJ 71,18 70,24 70,29
Køb af el fra nettet - 20% kr./GJ 64,19 62,69 62,79
Forvridningstab, afgifter + 20% kr./GJ 67,59 66,34 66,42
Forvridningstab, afgifter - 20% kr./GJ 67,78 66,58 66,66
Forvridningstab, tilskud + 20% kr./GJ 67,69 66,46 66,54
Forvridningstab, tilskud - 20% kr./GJ 67,69 66,46 66,54

Følsomheder 2 20% Reference indv naturgasProjekt FjernvarmeFjernvarme - konverteringstakt

Grundberegning kr./GJ 67,69 66,46 66,54
CO2-omkostninger, brændsler + 20% kr./GJ 68,50 67,15 67,24
CO2-omkostninger, brændsler - 20% kr./GJ 66,87 65,78 65,84
CO2-omkostninger, el* + 20% kr./GJ 67,69 66,46 66,54
CO2-omkostninger, el* - 20% kr./GJ 67,69 66,46 66,54
Metan og lattergas, brændsler + 20% kr./GJ 67,76 66,55 66,63
Metan og lattergas, brændsler - 20% kr./GJ 67,61 66,38 66,45
Metan og lattergas, el + 20% kr./GJ 67,69 66,47 66,54
Metan og lattergas, el - 20% kr./GJ 67,68 66,46 66,54
SO2, NOX og PM2,5, brændsler + 20% kr./GJ 67,78 66,55 66,63
SO2, NOX og PM2,5, brændsler - 20% kr./GJ 67,59 66,37 66,45
SO2, NOX og PM2,5, el + 20% kr./GJ 67,70 66,48 66,56
SO2, NOX og PM2,5, el - 20% kr./GJ 67,67 66,45 66,52

Følsomhedstabel 20% Reference indv naturgasProjekt FjernvarmeFjernvarme - konverteringstakt
Grundberegning kr./GJ 0,00 0,00 0,00
Investeringer + 20% kr./GJ 1,35 1,64 1,61
Investeringer - 20% kr./GJ -1,35 -1,64 -1,61
Omkostninger til D&V + 20% kr./GJ 1,74 1,71 1,71
Omkostninger til D&V - 20% kr./GJ -1,74 -1,71 -1,71
Køb af brændsler + 20% kr./GJ 6,53 5,89 5,94
Køb af brændsler - 20 % kr./GJ -6,53 -5,89 -5,94
Salg af el til nettet + 20% kr./GJ -0,48 -0,48 -0,48
Salg af el til nettet - 20% kr./GJ 0,48 0,48 0,48
Køb af el fra nettet + 20% kr./GJ 3,49 3,78 3,75
Køb af el fra nettet - 20% kr./GJ -3,49 -3,78 -3,75
Forvridningstab, afgifter + 20% kr./GJ -0,10 -0,12 -0,12
Forvridningstab, afgifter - 20% kr./GJ 0,10 0,12 0,12
Forvridningstab, tilskud + 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00
Forvridningstab, tilskud - 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00
CO2-omkostninger, brændsler + 20% kr./GJ 0,82 0,68 0,70
CO2-omkostninger, brændsler - 20% kr./GJ -0,82 -0,68 -0,70
CO2-omkostninger, el* + 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00
CO2-omkostninger, el* - 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00
Metan og lattergas, brændsler + 20% kr./GJ 0,07 0,09 0,09
Metan og lattergas, brændsler - 20% kr./GJ -0,07 -0,09 -0,09
Metan og lattergas, el + 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00
Metan og lattergas, el - 20% kr./GJ 0,00 0,00 0,00
SO2, NOX og PM2,5, brændsler + 20% kr./GJ 0,09 0,09 0,09
SO2, NOX og PM2,5, brændsler - 20% kr./GJ -0,09 -0,09 -0,09
SO2, NOX og PM2,5, el + 20% kr./GJ 0,02 0,02 0,02
SO2, NOX og PM2,5, el - 20% kr./GJ -0,02 -0,02 -0,02
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Bilag D:  Selskabsøkonomiske konsekvenser 

 
 

 
 
 
 
 

Selskabsøkonomi (20 år, 1,5 %)
Reference 

indv 
naturgas

Projekt 
Fjernvarme

Fjernvarme - 
konverterings

takt

Kapitalomkostninger mio. kr./år 0,00 0,47 0,47
Driftsomkostninger (fjernvarme) mio. kr./år 8,03 8,17 8,15
Omkostninger i alt mio. kr./år 8,03 8,64 8,62
Forskel ift. referencen mio. kr./år 0,00 0,60 0,58
Øget Varmesalg 496 0,00 1,43 1,20
Simpelt overskud, variabel varmepris 0,83 0,62


