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Hej Anders Reuss,
 
 
På vegne af Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. sendes hermed kommentarer til Evidas høringssvar af 3. oktober 2019, til projektforslaget for
fjernvarmeforsyning af Mosetoften 1-5.
 
 
Gaskedel pris Mosetoften 5
Evida fokuserer på priser fra Teknologikataloget.
COWI har baseret prisen til Mosetoften 5 på kontakter til en række leverandører.
Prisen på 30.000 kr. ekskl. moms vurderes for er realistisk til den aktuelle forbruger.
 
 
Gaskedelpris Mosetoften 3
For gaskedlen hertil har COWI anvendt prisen fra Teknologikataloget for eksisterende forbrugere, omregnet til den aktuelle størrelse, hvorved
prisen bliver ca. 20,9 t. euro.
Evida henviser til Teknologikatalogets lavere pris for nye forbrugere.
 
 
Gaskedlers levetid
Teknologikataloget oplyser den tekniske levetid, og der er her vurderet en lidt kortere økonomisk levetid.
 
 
Investering i fjernvarmeledninger
Priserne for etablering af fjernvarmenet afhænger af en række forhold, ikke mindst regionale forskelle.
 
Priserne i projektforslaget er baseret på overslag fra ISOplus til en andet projekt.
Herfra er anvendt enhedspriser for hovedledning i asfalt på 1.450 kr./m og hovedledning i grus på 1.280 kr./m (se figur herunder).
Det er forudsat at ca. 10 % af hovedledningen etableres i grusrabat.
Til stikledningen er forudsat en pris på ca. 90 % af prisen for hovedledning i grus.
 
Konklusion
COWI fastholder således, at projektforslaget er baseret på rimelige forudsætninger, og at fjernvarmeforsyning er det samfundsøkonomisk mest
fordelagtige projekt.
 
 

 
 
Med venlig hilsen / Best regards 

Jens Ove Busk 
Specialist 
District Heating 

COWI 

COWI A/S 
Company Reg. no.: 4462 3528 
Jens Chr. Skous Vej 9 



8000 Århus 
Denmark 

Direct: +45 56 40 67 34 
Phone: +45 56 40 00 00 
Email: jsb@cowi.com 
Sip: jsb@cowi.com 
Website: www.cowi.dk - www.cowi.com 

LinkedIn   Facebook   Twitter 
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From: Katarzyna Domanski <KADO@cowi.com> 
Sent: Wednesday, October 9, 2019 3:01 PM
To: Jens Ove Busk <JSB@cowi.com>
Subject: FW: Høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Mosetoften 1-5 i Hedensted
 
 

From: Stig Caspersen <sc@andgreenproject.dk> 
Sent: Friday, October 4, 2019 12:02 PM
To: Katarzyna Domanski <KADO@cowi.com>; Frands Kjær Jepsen <FJE@cowi.com>
Cc: Torben Alex Nielsen <tan@hedensted-fjernvarme.dk>
Subject: Fwd: Høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Mosetoften 1-5 i Hedensted
 
Hej Katarzyna og Frands
 
Vil i hurtigst muligt kommentere og begrunde, nedenstående høringssvar fra EVIDA/DGD.
 
De bedste hilsner

Stig Matthes Caspersen
Adm. direktø r & ejer

Mail: sc@andgreenproject.dk
Vibevej 4
Phone: 6016 8185
8721Daugaard

www.andgreenproject.dk

 

Start på videresendt besked:
 
Fra: Torben Alex Nielsen - Hedensted Fjernvarme <tan@hedensted-fjernvarme.dk>
Emne: Vs: VS: Høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Mosetoften 1-5 i Hedensted
Dato: 4. oktober 2019 kl. 11.39.21 CEST
Til: "sc@andgreenproject.dk" <sc@andgreenproject.dk>
 

Start på videresendt besked:

Fra: "Anders Reuss" <Anders.Reuss@Hedensted.dk>
Til: "Torben Alex Nielsen - Hedensted Fjernvarme" <tan@hedensted-fjernvarme.dk>
Emne: VS: Høringssvar t il projektforslag for fjernvarmeforsyning af Mosetoften 1-5 i Hedensted

Hej Torben 
 
Der er kommet et høringssvar fra Evida tidligere DGD, der på væsentlige parameter udfordrer projektforslaget vedr.
 Mosetoften
 
Jeg vil gerne høre din mening. Kan du selv svare eller skal den sendes til Cowi, der så kan svare for deres valg af
forudsætninger for beregning i projektforslaget.
 
Med venlig hilsen 

Anders Reuss 
Ingeniør 

Miljø-, Bygge- og Erhvervsservice 
Tjørnevej 6, 7171 Uldum 
Anders.Reuss@Hedensted.dk 

www.hedensted.dk 
D:+4579755625 
T:79755000 
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Send sikkert via Digital Post:www.hedensted.dk/kontakt

Fra: Kristian Nielsen <KRNIE@danskgasdistribution.dk> 
Sendt: 3. oktober 2019 11:48
Til: Anders Reuss <Anders.Reuss@Hedensted.dk>
Cc: FP Planlaegning <Planlaegning@danskgasdistribution.dk>
Emne: Høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Mosetoften 1-5 i Hedensted
 
Hedensted Kommune
Att: Anders Reuss
 
 
Høringssvar til projektforslag for fjernvarmeforsyning af Mosetoften 1-5 i Hedensted
 
Evida (tidligere Dansk Gas Distribution A/S) har modtaget ovennævnte projektforslag i høring den 27. september 2019.
 
Evida konstaterer, at der er gjort forkerte forudsætninger for priser, levetider samt drift og vedligehold på gaskedler samt
priser på fjernvarmeledninger. PFet opgør et samfundsøkonomisk overskud på 300 t. kr. Evida korrigerer nedenfor dette
overskud til et underskud på 139 t. kr.
 
Kommunen skal derfor indhente en bedre dokumentation fra fjernvarmen for deres forudsætninger eller Kommunen skal
afvise projektforslaget.
 
Gaskedler priser
Projektforslaget anvender en pris på 163 t. kr. for en gaskedel der passer til Mosetoften 3 og 30 t. kr. som pris til
Mosetoften 5.
 
Teknologikatalogets priser på de to størrelser gaskedler er på henholdsvis 17,6 t. euro og 3,1 t. euro. Teknologikataloget er
tilgængeligt på https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger/teknologikatalog-
individuelle
 
Den relevante fane fra Teknologikataloget er vedhæftet som Bilag 1.
 
Omregnet til DKK og pristalsreguleret fra 2015 til 2019 er priserne på 136 t. kr. henholdsvis 24 t. kr. Pristalsreguleringen for
perioden er med 3,5 pct. på basis af Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks for VVS-installationer i etageboliger og
enfamiliehuse.
 
Priserne på gaskedler kan på grundlag af Energistyrelsens Teknologikatalog opgøres til samlet 136 t. kr. mod
projektforslagets 193 t. kr., det vil sige 57 t. kr. lavere i investering. Nutidsværdien beregner vi til 130 t. kr. det vil sige 40 t.
kr. lavere end PFet, der opgiver en værdi på 170 t. kr. på s. 3 i Bilag 2 til projektforslaget.
 
Gaskedler levetid
Gaskedler er i PFet ansat til en levetid på 18 år for den lille kedel og 20 år for den store kedel på Mosetoften 3.
 
Teknologikatalogets levetider er 20 henholdsvis 25 år (jf. Bilag 1). Evida indregner dog kun 19 års levetid på den lille
gaskedel, da det er det konservative estimat fra den seneste veldokumenterede undersøgelse af gaskedlers levetider fra
Dansk Gas Teknisk Center (vedhæftet som Bilag 2).
 
Levetiden påvirker opgørelsen af scrapværdien, det vil sige værdien af gaskedlerne ved udløbet af den tyve-årige
planperiode. Denne værdi skal modregnes i investeringen i gaskedler.
 
Scrapværdi af gaskedler
Evida følger PFets udskiftning af gaskedler i år 1 af den lille og i år 11 af den store kedel. Til fordel for PFet indregner vi også
en gasstikledning til 12 t. kr. i år 1 til den lille gaskedel. Nutidsværdien af scrapværdien opgør Evida til -52 t. kr. mod -58 t.
kr. i PFet. Det vil sige at Evida beregner forbedrer projektforslaget med 6 t. kr. vedrørende scrapværdi af gaskedler. Det
skyldes de højere priser i PFet.
 
Investering i fjernvarmeledninger
Projektforslaget opgør investeringerne i fjernvarmeledninger til 328 t. kr. (ekskl. måler). Genanskaffelsespriser i POLKA,
der indgår i Forsyningstilsynets tilsyn med fjernvarmeselskaberne opererer med priser på 2.843 kr. pr. meter for en
fjernvarmeledning i DN40 i befæstet areal og 2.188 kr. pr. meter stikledning. Disse priser giver anledning til en samlet
omkostning på 713 t. kr. Det vil sige 385 t. kr. under PFets værdier. Projektforslagets samfundsøkonomiske overskud er
altså alene på dette grundlag bragt i underskud. Polka værdier fra Forsyningstilsynet er vedhæftet som Bilag 3.
 
Konklusion
Flere forudsætninger er i Hedensted Fjernvarmes projektforslag fastsat forkert til fordel for en gennemførelse af
projektforslaget. Det afgørende forhold er priser på fjernvarmeledningerne og hvis Hedensted Fjernvarme derfor kan
dokumentere deres priser via byggeregnskaber fra tidligere ledningsarbejder eller via indhentede tilbud, da vil Evida ikke
stille sig i vejen for en godkendelse og gennemførelse af projektforslaget. Hedensted Fjernvarme kan derfor vælge blot at
dokumentere priserne på fjernvarmeledningerne.
 
Fjernvarmens dokumentationspligt af priser fremgår af Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser på
energiområdet fra juni 2018, s. 14
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(https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Analyser/vejledning_i_samfundsoekonomiske_analyser_paa_energiomraadet_-
_juni_2018_v1.1.pdf). Jf. udklip nedenfor. 

 
 
 
 
 
Venlig hilsen

Kristian Nielsen 
Chefkonsulent
Marked og Forretningsudvikling
+4525194504 
KRNIE@danskgasdistribution.dk

Dansk Gas Distribution A/S
Gladsaxe Ringvej 11, bygning C
Søborg 2860
www.danskgasdistribution.dk

 
COWI handles personal data as stated in our Privacy Notice.
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