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Notat

Dansk Gas Distribution A/S

Projektforslag for udvidelse af 

forsyningsområdet ved Hedensted 

Fjernvarme A.m.b.a

2. Høringssar vedrørende Remmers-

lund

1 Indledning
Hedensted Fjernvarme A.m.b.a. og PlanEnergi har udarbejdet et projektforslag for 

fjernvarmeforsyning af fremtidigt boligområde ved Remmerslund i Hedensted d. 

31. oktober 2018, hvor der var beregnet en samfundsøkonomisk fordel for projek-

tet på ca. 0,9 mio. kr., opgjort som nutidsværdi over en periode på 23 år.

DGD anmodede NIRAS om at kommentere på projektforslagets beregninger og 

forudsætninger (d. 6/2 2019). Her blev der gjort bemærkninger til 3 centrale for-

udsætninger, og foreslået korrektioner heraf, som tilsammen medførte, at projek-

tet ikke længere var samfundsøkonomisk fordelagtigt. En reference, hvor et plan-

lagt etagebyggeri forsynes med naturgas, og øvrigt nybyggeri i området forsynes 

ved individuelle varmepumper, var dermed det samfundsøkonomisk mest fordel-

agtige. Referencen er også den brugerøkonomisk mest fordelagtige løsning, hvilket 

fremgår af projektforslaget

PlanEnergi har efterfølgende fremsendt dokumentet ”Notat og supplerende bereg-

ninger efter Skypemøde.pdf” den 20. februar 2019. Notatet er afstedkommet af et 

skype møde torsdag den 14. februar med deltagelse af Hedensted Kommune, 

Planenergi, Dansk Gas Distribution A/S (DGD) og NIRAS. Notatet omfatter en re-

definering af både projekt og reference, idet der nu forudsættes etableret en var-

mepumpe på 6 MW varmeydelse som grundlast i Hedensted Fjernvarme. Herefter 

finder PlanEnergi en samfundsøkonomisk projektfordel på 2,64 mio. kr. når fjern-

varmescenariet sammenlignes med individuel forsyning. 

Planenergi har endvidere fremsendt et udkast til projektforslag for etablering af 

den nye varmepumpe baseret på overskudsvarme fra Air Liquide, idet det ved 

mødet den 20. februar blev fremført, at dette projekt havde stor betydning for 

fjernvarmeprisen i Hedensted, og dermed for økonomien i udbygningen ved Rem-

merslund. Projektforslaget er ikke gennemgået nærmere, da det fremgår af notat 

af 20. februar 2019, at den nye varmepumpe er af mindre betydning for forsyning 

af den planlagte udbygning. Projektforslaget omfatter Remmerslund som varme-

grundlag, men udtaler, at udbygningen er uden betydning for samfundsøkonomien 

for varmepumpen.

Det fremgår af projektforslaget for varmepumpen, at den har en gennemsnitlig 

25. februar 2019

10401484Projekt nr.: 10401484

1231461963Dokument nr.: 

1231461963

Version 44

Revision

Udarbejdet af CREC

Kontrolleret af CAC

Godkendt af NBA



2

årlig virkningsgrad på 4,95, hvilket underbygger, at den vil have lave varmepro-

duktionsomkostninger.  Det fremgår af regneark fremsendt af Planenergi den 20. 

februar 2019, at ca. 30% af forsyningen af udbygningen ved Remmerslund dæk-

kes af varmepumpen

Nærværende notat udgør en samlet kommentering af materiale fremsendt fra 

Planenergi, idet det som udgangspunkt antages, at det fortsat drejer sig om sam-

fundsøkonomien for udbygningen ved Remmerslund. Hermed betragtes forsynin-

gen af Remmerslund som en marginal udbygning af forsyningen i Hedensted

2 Opfølgning på tidligere bemærkninger 
I det senest fremsendte materiale er korrigeret i forhold til en del af de tidligere 

rejste bemærkninger. Bemærkningerne var:

 Restlevetid for dele af investeringerne er forkerte, idet der tilsyneladende er 

forudsat 50 år for alle komponenter. Dette er væsentligt, da scrapværdien ale-

ne er større end den beregnede samfundsøkonomiske fordel.

Planenergi har efterfølgende korrigeret beregning af restlevetider. 

 Varmepumper i referencen er overdimensionerede

Planenergi har efterfølgende korrigeret investeringer i varmepumper, og samti-

dig korrigeret forudsætninger for fjernvarmeprojektet, idet der nu forudsættes 

fælles fjernvarmeunits for lejlighedsblokke og rækkehuse.

 Varmetab  i ledningsnet for nybygningsområder undervurderet

Planenergi har uddybet beregning af varmetab fra distributionsnet og stikled-

ninger, men ikke fremlagt konkrete beregninger.

 Brugerøkonomi for fjernvarmeløsninger er ikke konkurrencedygtig

Planenergi har ikke kommenteret dette i notat af 20. februar 2019.

2.1 Restlevetider og beregning af nutidsværdier
PlanEnergi har i deres seneste notat ændret forudsætningen om levetid på fjern-

varmerør fra 50 år til 40 år, og udskilt komponenter med lavere levetid, for ek-

sempel fjernvarmeunits. 

Det er notat af 6. februar skønnet, at en mere korrekt opgørelse af levetider (og 

dermed scrapværdier) vil forringe den samfundsøkonomiske fordel med ca. 0,6 

mio. kr. I Planenergis genberegning af 20. februar 2019 er er den samfundsøko-

nomiske nuværdi af investeringer som vist nedenfor.

Oprindelig levetider Korrigeret levetid Forskel

Reference 6,90 6,43 -0,47

Projekt 7,55 8,13 +0,58

Forskel 0,65 1,70 +1,05

Effekten af at anvende korrigerede levetider er således en forringelse af den sam-

fundsøkonomiske fordel for projektet på 1,05 mio. kr. i genberegningen.

Tabel 2.1: Nuværdi af inve-
steringer, mio. kr.
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2.2 Investering i varmepumper i referencen
PlanEnergi har i deres seneste notat ændret forudsætningen om investering for 

varmepumpe til parcelhus fra 75.000 til 52.500 kr. Det synes at afspejle en for-

ventning om et lidt større effektbehov end forudsat i Teknologikataloget, men 

kommenteres ikke yderligere.

Ved en gennemgang af de fremsendte genberegninger ser det imidelrtid ikke ud 

til, at den gjorte forudsætning om reducerede investeringer i varmepumper er 

indført i beregningerne. I det oprindelige projektforsalg var der bilag B følgende 

opstilling over investeringer i referencen:

I den senest fremsendte beregninger er vist følgende opstilling over investeringer i 

referencen på fanen ”Investeringer”:

Der er således medtaget samme årlige investeringer i genberegningens som i det 

oprindelige projektforslag. At dette er tilfældet i selve beregningen underbygges 

af, at nuværdien af investeringer i genberegninger er 6.899.516 kr., hvilket den 

også var på side 18 i dokumentet ” Svar på DGD/Niras’ ”indledende kommente-

ring” af projektforslag” af 30. januar 2019.

Ved simpel forholdstalsregning får, at en korrektion af investeringer i varmepum-

per i parcelhuse (som udgør ca. 21% af den samlede invesetring i referencevil 

reducere nuværdien af investeringen med ca. 6% eller med ca. 0,43 mio. kr. 

2.3 Varmetab i ledningsnet
PlanEnergi redegør i det seneste notat for varmetabet. Følgende forudsættes af 

Planenergi:

 Varmetab på 8,5 W/m for DN20 stikledninger

 Varmetab på 11 W/m for DN50 stikledninger

 Varmetab på 12,4 W/m svarende til DN200 for restende net på i alt 1.800 m. 

Der er ikke fremlagt beregninger til støtte for ovenstående
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Det fremgår af de tekniske forskrifter for Hedensted fjernvarme, at fremløbstem-

peraturen er mindst 60 grader C, og afkølingen mindst 25 grader. Varmetabet fra 

et DN200 præsioleret stålrør ved disse forudsætninger kan beregnes med LOG-

STOR’s varmetabs program fås et tab på 19 W/m, eller 0,17 MWh/m/år – Se Er-

ror! Reference source not found.. Derfor vurderes det, at varmetabet på 195

MWh/år i distributionsledningerne bør rettes til 297 MWh/år.

Figur 2.1: Varmetabsberegning 
i LOGSTOR calculator. 
http://calc.logstor.com/da/ener
gitab/#Login

Udføres tilsvarende beregninger for stikledninger fås, at varmetabene bør korrige-

res til henholdsvis 10,6 W/m for DN 20 og 17,6 /m for DN 50. Det bemærkes, at 

Planenergi ikke har oplyst rørtyper, så dette må betragtes som en vejledende 

beregning. Det synes dog umiddelbart rimeligt at antage, at varmetabene i pro-

jektforslaget er vurderet for lavt.

Det samlede varmetab i projektforslaget var vurderet til 469 MWh/år. Antages, at 

dette tal skal øges med ca. 50% kan følgende betragtning gøres:

Det fremgår af den samfundsøkonomiske beregning i projektet at de samfunds-

økonomiske omkostninger (ekskl. investeringer) i 2024 er vurderet til var 6,95

mio. kr., og varmeproduktionen 49.666 MWh. Dette giver en samfundsøkonomisk 

varmepris på ca. 140 kr./MWh. Øges varmetabet med 200 MWh år vil dette øge 

den årlige omkostning med ca. 0,4%, svarende til en forøgelse af nuværdien af 

omkostninger i projektet (ekskl. investeringer) på ca. 0,5 mio. kr. Dette medfører 

en reduktion af projektfordelen med samme ca. 0,5 mio kr.

3 Nye forudsætninger

3.1 Ny varmepumpe
Planenergi har fremlagt EnergyPro beregninger om viser, at forsyningen af Rem-

merslund fordeler sig således:

Produktionsenhed Reference Projekt Marginal
Marginal 

andel

[MWh/år] [MWh/år] [MWh/år] [-]

Overskudsvarme 4.675 4.675 0 0%

Naturgasmotorer 1.209 1.235 26 1%

Naturgaskedler 4.668 5.728 1.060 49%

Tabel 3.1: [Enter Text]
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Produktionsenhed Reference Projekt Marginal
Marginal 

andel

Træpillekedel 6.565 6.974 409 19%

Solvarme 6.568 6.594 26 1%

Varmepumpe Air-
Liquide 24.183 24.832 649 30%

Transmissionstab -368 -368 0 0%

Det fremgår således at ca. 30% af forsyningen til udbygningsområdet produceres 

på varmepumpen, ca. 50% på naturgas og ca. 19% på træpiller, med et bidrag på 

1% fra solvarmeanlægget i Hedensted. I det oprindelige projektforslag var andelen 

på træpiller nogenlunde den samme, mens resten af varmeproduktionen skete på 

naturgas. Introduktion af en varmepumpe medfører således, at ca. halvdelen af 

naturgasen i det oprindelige projektforslag fortrænges af el til varmepumpen.

3.2 Ledningstracé for forsyning af Remmerslund
Det oprindelige projektforslag skitserede et fjernvarmetracé ad en omvej, hvilket 

fordyrede projektet. I de fremsendte materiale er tracéet ændret til at følge den 

umiddelbart oplagte vej, såfremt der er behov for en ny transmissionsledning fra 

fjernvarmeværket.

Det nævnes, at der også er en mulighed for forsyning fra det eksisterende fjern-

varmenet tæt på det nye område, og at denne løsning er den billigste. Alligevel 

fravælges dette, hvilket begrundes i en forringet forsyningssikkerhed i det eksiste-

rende net. Det bør uddybes, hvorfor denne løsning medfører en forringet forsy-

ningssikkerhed, og om eventuelle flaskehalsproblemer kan afhjælpes på en øko-

nomisk mere hensigtsmæssig måde end ved etablering af en ny forsyningsledning.                                                                                              

4 Brugerøkonomi
I de fremsendte beregninger redegøres der ikke for hvordan de mange nye æn-

dringer påvirker brugerøkonomien. Økonomien for forbrugerne er interessant, 

fordi at det kan være svært at sikre den tilslutning som projektforslaget antager 

hvis der ikke er økonomisk incitament for forbrugerne til at vælge fjernvarme. Lav 

tilslutning vil gøre fjernvarmen dyrere for de eksisterende kunder.

I den første version af projektforslaget var fjernvarme forbrugerøkonomisk dyrere 

end både naturgas og individuel luft-vand varmepumpe.

Det anbefales derfor at genberegne brugerøkonomien med de nye forudsætninger 

og sikre, at projektet resulterer i en attraktiv løsning for forbrugerne.

5 Konklusion
Det fremsendte materiale angiver, at fjernvarmeprojektet, når der er etableret en 

ny varmepumpe i Hedensted, vil være samfundsøkonomiske fordelagtigt. Der an-

gives en samfundsøkonomisk fordel på 2,6 mio. kr. med en ny varmepumpe i 

Hedensted. I det medsendte regneark ”20190215 SØ Remmerslund grundbereg-

ning m VP og fælles varmecentral_ekstern.xlsx” kan dette tal ikke genfindes. I 

arket ”Beregning” celle AP413 er vist en fordel på 1,9 mio. kr.
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Når der korrigeres i henhold til ovenstående, reduceres fordelen som følger:

 Korrigeret levetid forvarmepumper: - 1,05 mio. kr.

 Korrigerede investeringer i parcelhus VP: - 0,43 mio. kr.

 Korrigerede varmetab (vurderet): - 0,5  mio. kr.

Summen af ovenstående er en reduktion af den samfundsøkonomiske fordel for 

projektet med ca. 2 mio. kr.

På baggrund heraf, og da projektet i det oprindelige projektforslag ikke udviste 

nogen brugerøkonomisk fordel for fjernvarmeprojektet, vurderes, at introduktion 

af en ny varmepumpe i Hedensted ikke i sig selv gør projektet robust.

Det anbefales at vurdere projektets risici nærmere, herunder at genberegne bru-

gerøkonomien, da projektet vil være afhængig af en stor tilslutningsgrad (i ud-

gangspunktet 100%). 


