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1 Indledning og resumé 
Hedensted Fjernvarme (herefter: Værket) har i løbet af foråret 2019 indsendt projekt-
forslag for et el-drevet varmepumpeanlæg på 6 MWth, der skal udnytte overskuds-
varme fra Air-Liquide i Hedensted. Værket modtog projektgodkendelse for dette pro-
jektforslag d. 20. maj 2019. Efterfølgende er varmepumpen blevet udbudt, hvor det i 
tilbudsfasen er blevet tydeligt, at det selskabsøkonomiske optimum for varmepum-
pens størrelse ikke ligger ved 6 MWth, som oprindeligt forudsat, men 8 MWth. 
 
Det viser sig, at det selskabsøkonomiske optimum samtidigt er samfundsøkonomisk 
fordelagtigt over for den mindre varmepumpe, hvilket beskrives nærmere i nærvæ-
rende tillæg. Værket anmoder derfor Hedensted Kommune om at godkende nærvæ-
rende tillæg og dermed øge den samlede varmeproducerende kapacitet for den kom-
mende varmepumpe fra 6 til 8 MWth, hvilket samtidigt vil øge andelen af el-baseret, 
miljøvenlig fjernvarmeproduktion i Hedensted. En større varmepumpe vil samtidigt 
gøre Værket mere robust over for evt. uregelmæssigheder og udsving i overskudsvar-
memængderne, da samme varme vil kunne producere på kortere tid. 
 
Nærværende tillæg til projektforslaget beskriver udelukkende de faktorer, der vurde-
res at være påvirket af den marginale udvidelse af varmepumpens størrelse. Følgende 
forhold vurderes ikke ændrede i forhold til det oprindeligt indsendte projektforslag: 

• Generelt anvendt metode, herunder opgørelse af energibesparelsernes om-
fang 

• Organisatoriske forhold/ansvarlige for projektet 

• Forhold til anden lovgivning 

• Tidsplan 

• Arealafståelse, servitutpålæg 

• Generelle forudsætninger for opbygning af energyPRO-modellen, varme-
grundlag, afgifter, omkostninger til drift&vedligehold mv.1 

• Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger og metode 

                                                      
1 Dette fremgår, når energyPRO-udskrifterne fra det oprindelige projektforslag og nærvæ-
rende tillæg sammenholdes. 
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1.1 Projektets baggrund og tilknyttet projekt 
Ud over ovenstående ang. anlægsstørrelsen, udvides Hedensted Fjernvarmes varme-
grundlag løbende gennem nye tilslutninger af bl.a. nybyggerier lige som der bliver ar-
bejdet på at etablere fjernvarmeforsyning i nabobyen Daugård, med fjernvarmeforsy-
ning fra Hedensted Fjernvarme.  Det skal hertil bemærkes, at der er samfundsøkono-
miske fordele ved at etablere 8 MWth i stedet for 6 MWth, selv om varmegrundlaget 
ikke udvides ud over allerede godkendte udvidelser af varmeproduktionen ab værk-
yderligere. Det vurderes, at et udvidet varmegrundlag kun vil forstørre fordelen ved 
den marginale udvidelse af varmepumpens størrelse, da et større varmegrundlag med-
fører øgede muligheder for driftsoptimering. 

1.2 Energibesparelser 
Hedensted Fjernvarmes involvering i realisering af projektet er som initiativtager og 
ordregiver over for en eller flere entreprenører. Projektet medfører en konkret brænd-
selsbesparelse i Hedensted Fjernvarmes varmeproduktion og er derfor en del af sel-
skabets energispareindsats. 
 
Som et led i energispareforpligtigelsen, og som et led i fjernvarmeværkets optime-
rings-/renoveringsplan, ønskes varmeproduktionsanlægget udvidet med den i nærvæ-
rende projektforslag beskrevne forøgelse af den allerede godkendte varmepumpe. 
 
Den samlede energibesparelse i forbindelse med nærværende projekt består af en 
energibesparelse som følge af varmeproduktionen fra varmepumpen (A – i henhold til 
Energispareaftalen, Pkt. 3.9.2, idet energibesparelsen IKKE medregnes hos virksomhe-
den) og en energibesparelse, der vedrører mindsket el-forbrug til kompressorer, som 
følge af forbedret køling ved hjælp af varmepumpen (B). 
 

Indberetningsret 
Retten til at indberette energibesparelser på baggrund af varmepumpens gennemsnit-
lige varmeproduktion de første ti år (A) i nærværende projekt tilfalder Hedensted 
Fjernvarme A.m.b.a. Ved indsendelse af dette projektforslag bekræftes det, at energi-
besparelsen ikke overdrages til andre energiselskaber, og at besparelsen hverken er 
ordret eller påbegyndt. Aftalen omhandler levering 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 
distributionsselskaberne. 

2. Bekendtgørelse nr. 830 af 27. juni 2016 om energispareydelser i net- og distri-
butionsvirksomheder. 

 
Det her beskrevne projekt omfatter udelukkende etablering af yderligere varmepro-
duktionsanlæg og omhandler ikke konvertering af forbrugere med individuel varme-
produktion. 
 
 
Indberetningsretten for energibesparelser i forbindelse med optimering af køleproces-
sen hos Air-Liquide (B) tilfalder jf. Energispareaftalens pkt. 7.3 som udgangspunkt virk-
somheden (Air-Liquide) og håndteres særskilt af denne. Den totale energibesparelse 
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(A+B) administreres dog muligvis under ét, bl.a. med henblik på at sikre konsistens i 
forbindelse med de anvendte beregningsforudsætninger for drift af varmepumpen, 
der vil påvirke køleprocessen hos Air-Liquide. Dette aftales nærmere mellem de to par-
ter (Hedensted Fjernvarme og Air-Liquide). 
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2 Varmeproduktionsfordeling 
Varmeproduktionens sammensætning er beregnet i energyPRO og er optimeret mod 
en minimering af varmeproduktionsomkostningerne på årsbasis, med henblik på at 
tegne det mest retvisende billede af den faktiske driftssituation. I beregningerne er 
projektberegningerne fra det oprindelige projektforslag forudsat som referencesitua-
tion, mens varmepumpen er udvidet til 8 MWth i projektberegningen. Beregningerne 
kan derfor kun bruges til at sammenligne den oprindelige projektberegning og scena-
riet med en større varmepumpe. 
 
Dette vurderes at tegne et retvisende billede af de relevante alternativer i situationen, 
da det indbyrdes forhold mellem de tidl. undersøgte alternativer ikke giver anledning 
til at forvente, at en kombination af den godkendte 6 MWth-varmepumpe og andre 
varmekilder vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt over for 8 MWth-varmepumpen. 
 
Udskrifter fra energyPRO for beregningerne fremgår af Bilag A. 
 

 
Figur 1: Varmeproduktionsfordeling i hhv. referencen (Alt. # 0) og projektet (Alt. # 1). 

 
Det ses på Figur 1, at den større varmepumpe i Alt. # 1 fortrænger mest naturgaskedel- 
og motordrift i forhold til Alt # 0. Det fremgår også at Alt. # 1 resulterer i det laveste 
naturgasforbrug. 
 
Der er følgende produktionsfordeling i referencen (Alt. # 0) og projektet (Alt. # 1): 

• Naturgasmotorerne producerer ca. 2 % af varmen i både referencen og pro-
jektet. 

• Naturgaskedlerne producerer 11 % af varmen i referencen og 8 % i projek-
tet. 

• Varmepumpen producerer 50 % af varmen i referencen og 55 % i projektet. 

• Naturgasforbruget reduceres med 20 % fra ca. 0,68 mio. Nm3/år til ca. 
0,54 mio. Nm3/år. 
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3 Selskabsøkonomi 
De selskabsøkonomiske nøgletal kan ses i Tabel 1 og er grafisk repræsenteret på Figur 
2. Investeringsbudget for scenarierne kan ses i Bilag A. Det kan hertil bemærkes, at 
investeringerne for 6 MWth-varmepumpen er tilpasset på baggrund af de i tilbudsfasen 
indkomne tilbud. Det fremgår at der i projektet opnås en selskabsøkonomisk bespa-
relse på ca. 0,41 mio. kr./år ift. referencen (Alt. # 0). Den selskabsøkonomiske fordel 
skal desuden vurderes ud fra, at den større varmepumpe, som tidligere beskrevet, gør 
Værket mere robust over for udsving i de tilgængelige mængder af overskudsvarme 
hos Air-Liquide. Denne effekt er ikke prissat i vurderingerne af de selskabsøkonomiske 
konsekvenser. 
 

 
Tabel 1Tabel 1: Selskabsøkonomiske nøgletal i referencen (Alt. # 0) og projektet (Alt. # 1). 

 

 
Figur 2: Selskabsøkonomiske konskvenser i referencen (Alt. # 0) og projektet (Alt. # 1). 
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Kapitalomkostninger mio. kr./år 1,70 2,00

Driftsomkostninger mio. kr./år 8,36 7,64

Omkostninger i alt mio. kr./år 10,05 9,64
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4 Samfundsøkonomi 
De samlede samfundsøkonomiske nutidsværdier fremgår af Tabel 2. Referencen resul-
terer i samfundsøkonomiske omkostninger, der over den 20-årige betragtningsperiode 
har en nutidsværdi på 120,93 mio. kr.2, mens projektet resulterer i en nutidsværdi på 
119,62 mio. kr. De samfundsøkonomiske fordele ved projektet har dermed en nutids-
værdi på 1,31 mio. kr. 
 
Forudsætningerne for de samfundsøkonomiske vurderinger, samt resultaterne frem-
går af Bilag B og Bilag C.  
 

 
Tabel 2: Nutidsværdier af de akkumulerede omkostninger for referencen (Alt. # 0) og projektet (Alt. # 1). 

 
Det kan bemærkes, at den tidl. beskrevne energibesparelse ved procesoptimering hos 
Air-Liquide (B) ikke er indregnet i den samfundsøkonomiske investering og at nutids-
værdien af investeringen derfor i praksis vil være lavere end opgivet. Energibesparel-
sen (B) opgøres specifikt i forbindelse med detailprojekteringen. 
 
Projektet er dermed samfundsøkonomisk fordelagtigt over for referencen. Den sam-
fundsøkonomiske fordel er forholdsvis lille, men skal lige som den selskabsøkonomiske 
fordel vurderes i henhold til at driftsmønstret hos Værket ligeledes gøres mere robust 
over for udsving i tilgængelige mængder af overskudsvarme, hvilket ikke er prissat i 
den samfundsøkonomiske vurdering. Samlet set vurderes de samfundsøkonomiske 

                                                      
2 I det oprindelige projektforslag er denne for samme scenarie beregnet til 117,94 mio. kr. 
Ændringen skyldes udelukkende de beskrevne tilpasninger af investeringsomkostningerne på 
baggrund af de indkomne tilbud. 

Samfundsøkonomiske nutidsværdier Alt. # 0 Alt. # 1

Investeringer mio. kr. 26,24 30,94

Omkostninger til D&V mio. kr. 10,15 10,29

Køb af brændsler mio. kr. 54,80 44,32

Salg af el til nettet mio. kr. -8,63 -8,43

Køb af el fra nettet mio. kr. 33,86 38,95

Forvridningstab, afgifter mio. kr. -3,65 -3,21

Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00

CO2-omkostninger, brændsler mio. kr. 6,99 5,65

CO2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00

Metan og lattergas, brændsler mio. kr. 0,51 0,49

Metan og lattergas, el mio. kr. 0,04 0,05

SO2, NOX og PM2,5, brændsler mio. kr. 0,46 0,40

SO2, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,16 0,18

I alt mio. kr. 120,93 119,62

*)  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.
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fordele ved varmepumpealternativet at være gjort mere robuste i sammenligning med 
de øvrige tidl. undersøgte alternativer. 

5 Forbrugerøkonomi 
Jf. hvile-i-sig-selv-princippet vil de selskabsøkonomiske konsekvenser skulle omlægges 
til forbrugerne igennem tilpasning af varmeprisen. Besparelserne er ikke opgjort spe-
cifikt i forbindelse med nærværende projektforslag, men betragtes som marginale. 
Idet den større varmepumpe i højere grad vil kunne driftsoptimeres, vurderes forstør-
relsen af varmepumpen dog at have langsigtede, positive effekter, også for forbruger-
økonomien. 

6 Energi og Miljø 
Det fremgår af Tabel 3, at den større varmepumpe (Alt. # 1) medfører det laveste gas-
forbrug. 
 
Emissionerne af CO2-ækvivalenter kan ses i Tabel 3. Den større varmepumpe, Alt. # 1, 
resulterer i en yderligere reduktion af emissionerne af CO2-ækvivalenter, hvilket skyl-
des den markante reduktion af naturgasforbrænding, samt varmepumpens høje var-
mevirkningsgrad. Der ses ligeledes en øget reduktion af NOx-emissioner, som også skyl-
des den fortrængte forbrænding af naturgas. Samlet set vurderes den større varme-
pumpe (Alt. # 1) at have de mindste miljømæssige konsekvenser. 
 

 
Tabel 3: Miljø- og energimæssige konsekvenser for referencen (Alt. # 0) og projektet (Alt. # 1). 

 

Emissioner1,2 Enhed Alt. # 0 Alt. # 1

CO2 ton 49.332 41.445

CH4 (metan) ton 77 75

N2O (lattergas) ton 1 1

CO2-ækvivalenter ton 51.564 43.601

SO2 ton 4 4

NOX ton 57 52

PM2,5 ton 0 0

Note 1:  Samlede emissioner over betragtningsperioden på 20 år.

Note 2:  Incl. emissioner fra gennemsnitlig dansk el-produktion.
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Tabel 4: Miljø- og energimæssige konsekvenser for referencen (Alt. # 0) og projektet (Alt. # 1). 

6.1 Følsomhedsberegninger 
Projektets følsomhed over for udvikling af centrale parametre fremgår af nedenstå-
ende Tabel 5. 
 
Som det fremgår, er projektet forholdsvis følsom over for bl.a. udviklingen af brænd-
selspriserne. Således skal de samfundsøkonomiske brændselspriser kun falde med 
13 % før end der ikke længere er samfundsøkonomiske fordele ved udvidelsen. Risi-
koen for en reduktion af brændselspriserne vurderes dog at være lav, idet de fleste 
fremskrivninger for brændselspriser dog generelt peger på fortsatte stigninger i 
brændselspriserne. 
 

Energimæssige konsekvenser Enhed Alt. # 0 Alt. # 1

Varme ab værk MWh/år 49.670 49.670

Varmeproduktion

Gasmotorer MWh/år 1.238 1.209

Gaskedler MWh/år 5.731 4.076

Træpillekedel MWh/år 6.975 5.736

Overskudsvarme, direkte MWh/år 4.675 4.675

Solvarme MWh/år 6.594 6.594

Varmepumpe - overskudsvarme (el) MWh/år 24.825 27.748

Varmetab transmission MWh/år -368 -368

Varmeproduktion i alt MWh/år 50.038 50.038

Varmeproduktionsfordeling

Gasmotorer - 2% 2%

Gaskedler - 11% 8%

Træpillekedel - 14% 11%

Overskudsvarme, direkte - 9% 9%

Solvarme - 13% 13%

Varmepumpe - overskudsvarme (el) - 50% 55%

Varmeproduktionsfordeling i alt - 100% 100%

Brændselsforbrug

Gas til motorer MWh/år 2.361 2.306

Gas til kedler MWh/år 5.117 3.639

Træpiller MWh/år 7.580 6.233

Brændselsforbrug i alt MWh/år 15.058 12.179

El-produktion

Gasmotorer MWh/år 914 893

El-produktion i alt MWh/år 914 893

El-forbrug

Varmepumpe - overskudsvarme, ren el MWh/år 5.015 5.606

El-forbrug i alt MWh/år 5.015 5.606

El-produktion minus el-forbrug MWh/år -4.101 -4.713

Gasforbrug mio. Nm3/år 0,68 0,54
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Projektet er generelt robust over for øvrige parametre og konklusionen om samfunds-
økonomiske fordele ved projektet vurderes derfor at være robust over for ændringer 
i væsentlige parametre. 
 

 
Tabel 5: Det samfundsøkonomiske resultats følsomhed over for ændringer i de enkelte omkostningsele-
menter. 

7 Konklusion 
Ændringen af varmepumpens størrelse fra de godkendte 6 til 8 MWth er forbundet med 
samfundsøkonomiske fordele. Udvidelsen resulterer samtidigt i en minimering af na-
turgasforbruget og giver de laveste selskabs- og dermed også forbrugerøkonomiske 
konsekvenser. 
 
Hedensted Fjernvarme anmoder på denne baggrund at Hedensted Kommune godken-
der nærværende projektforslag. 

  

Følsomheder relativt til Alt. # 1 Alt. # 0 Alt. # 1

Investeringer 28% -

Omkostninger til D&V 949% -

Køb af brændsler -13% -

Salg af el til nettet 659% -

Køb af el fra nettet 26% -

Forvridningstab, afgifter 302% -

Forvridningstab, tilskud - -

CO2-omkostninger, brændsler -98% -

CO2-omkostninger, el* - -

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

indeholdt i el-prisen.
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Bilag A: Samfundsøkonomiske Forudsætninger 

PlanEnergi mener, at det er vigtigt for transparensen i beregninger, at opmærksomhe-
den 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 færreste læsere af projektforslagene vil være mu-
ligt 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. Bila-
gene fremsendes efter henvendelse til mgag@planenergi.dk 
 

 
 

Projekt udarbejdet af PlanEnergi, den 31. januar 2019

Værk Hedensted Fjernvarme

Annuiteter

2018-kr./år

Alternativ # 0 Reference 1.691.052

Alternativ # 1 Varmepumpe (8 MW) - overskudsvarme Air Liquide 1.994.280

'Tabel 15'!

CO2-pris # 1 B Skøn for CO2-kvotepris

CO2-pris # 2 C Skøn for pris på CO2-udledninger uden for kvotesektoren

CO2-pris # 3 D Brugerdefineret # 1 500 kr./ton CO2

CO2-pris # 4 E Brugerdefineret # 2 1000 kr./ton CO2

↓

Tabel 6 Tabel 12

Brændsler Brændselsnavne CO2-priser Brændselspriser Emissioner

Brændsel # 1 Gas til motorer B Rå samfundsøkonomisk beregningspris på ledningsgas, An forbruger, 800.000-10mio. m3 Naturgas, Motor

Brændsel # 2 Gas til kedler B Rå samfundsøkonomisk beregningspris på ledningsgas, An forbruger, 800.000-10mio. m3 Naturgas, Kedel

Brændsel # 3 Træpiller B Rå samfundsøkonomisk beregningspris på ledningsgas, An  Værk, 10-35 mio m3 Naturgas, Kedel

Spidslasteffekt El-tariffer

El-prod. og -forbrug El-navne [MW-el] [-]

El-produktion # 1 Gasmotorer 6,1 An net

El-forbrug # 1 Varmepumpe - overskudsvarme, ren el 1,3 An virksomhed (> 15 MWh/år)

↑

An net 0 kr./MWh

An virksomhed (> 15 MWh/år) 171 kr./MWh

Betragtningsperiode 20 år An husholdning (< 15 MWh/år) 298 kr./MWh

År 1 = 2018, Last_year = 2037 Brugerdefineret # 1 100 kr./MWh

Brugerdefineret # 2 200 kr./MWh

År Varmeandel

2018 0%

2019 0%

2020 50%

2021 100%

2022 100%

2023 100%

2024 100%

2025 100%

2026 100%

2027 100%

2028 100%

2029 100%

2030 100%

2031 100%

2032 100%

2033 100%

2034 100%

2035 100%

2036 100%

2037 100%

2038 100%

2039 100%

2040 50%

mailto:mgag@planenergi.dk
mailto:mgag@planenergi.dk
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Samfundsøkonomiske investeringer Alt. # 0 Alt. # 1

Investeringer Levetid / [år] 2018-kr. 2018-kr.

Varmepumpe (for luftvand inkl. kølegård) 20 27.000.000 32.000.000

Merpris varmepumpe for gasmotor 30 0 0

Teknikbygning 50 3.000.000 3.000.000

Transmissionsledninger 50 2.550.000 2.550.000

Tilslutningsafgift (el) 30 2.050.000 2.700.000

SRO & styring 20 400.000 400.000

Projektering, myndighedsbehandling mv. 20 1.000.000 1.000.000

Uforudsete og diverse 20 1.800.000 2.100.000

Energibesparelse 20 -6.933.535 -7.749.875

Investeringer i alt 30.866.465 36.000.125

Realrente 2,00% p.a.

Alt. # 0 Alt. # 1

Annuiteter 2018-kr./år 2018-kr./år

Varmepumpe (for luftvand inkl. kølegård) 1.651.231 1.957.015

Teknikbygning 95.470 95.470

Transmissionsledninger 81.149 81.149

Tilslutningsafgift (el) 91.532 120.555

SRO & styring 24.463 24.463

Projektering, myndighedsbehandling mv. 61.157 61.157

Uforudsete og diverse 110.082 128.429

Energibesparelse -424.032 -473.957

Annuiteter i alt 1.691.052 1.994.280
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Samfundsøkonomiske nutidsværdier Alt. # 0 Alt. # 1

Investeringer mio. kr. 26,24 30,94

Omkostninger til D&V mio. kr. 10,15 10,29

Køb af brændsler mio. kr. 54,80 44,32

Salg af el til nettet mio. kr. -8,63 -8,43

Køb af el fra nettet mio. kr. 33,86 38,95

Forvridningstab, afgifter mio. kr. -3,65 -3,21

Forvridningstab, tilskud mio. kr. 0,00 0,00

CO2-omkostninger, brændsler mio. kr. 6,99 5,65

CO2-omkostninger, el* mio. kr. 0,00 0,00

Metan og lattergas, brændsler mio. kr. 0,51 0,49

Metan og lattergas, el mio. kr. 0,04 0,05

SO2, NOX og PM2,5, brændsler mio. kr. 0,46 0,40

SO2, NOX og PM2,5, el mio. kr. 0,16 0,18

I alt mio. kr. 120,93 119,62

*)  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.
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Bilag B: energyPRO-udskrifter 

Reference 
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