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1 Resumé
Varmeplanen for Skive Kommune forholder sig til varmeforsyningen i kommunen med den nuværende status og i et langsigtet perspektiv. Dette skal være med til at sikre, at investeringer i Skive
Kommune sker bedst muligt set fra både et privatøkonomisk, selskabsøkonomisk, samfundsøkonomisk og miljømæssigt synspunkt. Varmeplanen skal således sikre borgerne i Skive Kommune
forsyningssikkerhed og økonomisk sikkerhed fremover. Samtidig skal varmeplanen være med til at
opfylde de nationale målsætninger, samt kommunens målsætninger i Klima og Energi Strategi
2029.
Denne varmeplan er således blevet udarbejdet, da der er et behov for at tage stilling til både den
kollektive og individuelle varmeforsyning fremadrettet. Hvor skal afgrænsningen mellem disse gå,
og hvilke vedvarende alternativer bør benyttes hvilke steder i kommunen?
Varmeplanen beskriver, hvordan den kollektive varmeforsyning og herunder fjernvarme skal udbredes så meget som muligt, da det giver en stor forsyningssikkerhed og fleksibilitet ved brug af
vedvarende energi fra biomasse, vind, sol og geotermi. Herudover er det en billig og sikker varmeforsyning for forbrugerne og samfundet, hvis det udnyttes korrekt. I dag dækkes ca. 52 % af Skive
Kommunes samlede nettovarmebehov af kollektiv varmeforsyning. Kollektiv varmeforsyning
dækker både over naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning.
Fjernvarmen produceres og sælges af 9 fjernvarmeselskaber i Skive Kommune, og de leverer ca.
200 GWh/år til i underkanten af 7.000 forbrugere. Fjernvarmen bruges primært til at dække boligers varmebehov og ellers næsten udelukkende varmebehovet i handel og service. Af de 9 fjernvarmeselskaber er de 4 rene varmeværker og 5 af dem kraftvarmeværker, som udover fjernvarme
også producerer elektricitet. Prisen for fjernvarme for et standardhus i Skive Kommune varierer i
dag mellem 13.655 kr./år inkl. moms for det billigste værk til 24.588 kr./år inkl. moms for det dyreste.
I varmeplanen bliver Skive beskrevet nærmere, og byen er karakteriseret ved høj diversitet i opvarmningsformerne. Skive Fjernvarme forsyner i dag lidt under halvdelen af bygningerne i Skive
by, og har en målsætning om at forsyne hele byen med fjernvarme. Dette er beskrevet i Skive
Fjernvarmes udbygningsplan. Udbygningsplanen beskriver, hvordan Skive Fjernvarme vil øge tilslutningsprocenten til fjernvarme i Skive by fra 49 % i år 2012 til 100 % i år 2022. Derudover beskriver udbygningsplanen, at Skive Fjernvarme vil lave løbende renovering og opgradering af ledningsnettet i forbindelse med etablering og renovering af Skive bys ørige ledningsnet, samt at
Skive Fjernvarme vil sænke fremløbstemperaturen for at kunne minimere ledningstabet og dermed øge den samlede virkningsgrad.
Udover fjernvarme består den kollektive varmeforsyning af individuel naturgasfyr, og forsyningen
af naturgas varetages af naturgasdistributionsselskabet, HMN Naturgas I/S i Skive Kommune. Naturgassen dækker et varmebehov på ca. 90 GWh/år fordelt på lidt over 5.000 forbrugere i Skive
Kommune. Naturgassen bruges primært til at dække boligers varmebehov og derudover til industri samt handel og service. Omkostningerne til et standard hus på naturgas er 21.887 kr./år inkl.
moms.
Varmeplanen for Skive Kommune beskriver de lovgivningsmæssige rammer for kollektiv varmeforsyning, herunder Skive Kommunes rolle som varmeplanmyndighed, og mulighederne for tilslutnings- og forblivelsespligt. Tilslutnings- og forblivelsespligt sikrer samtidig den bedste selskabsog brugerøkonomi i fjernvarmeområderne ved at undgå, at brugerne undlader at aftage fjernvarVarmeplan for Skive Kommune - FORSLAG
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me og i stedet etablerer individuel forsyning, hvilket vil betyde øgede omkostninger for de resterende varmekunder.
Det godkendte projektforslag fra november 2011 omkring geotermi og varmetransmission beskrives også i varmeplanen. Formålet med geotermiprojektet er at øge andelen af vedvarende energi
i energiforsyningen i Skive Kommune og samtidig reducere varmeprisen for varmeforbrugerne.
Varme fra undergrunden - suppleret med biomasse til drivvarme - vil således erstatte primært
naturgas i den nuværende varmeforsyning. Geotermianlægget vil i samspil med transmissionssystemet give en øget diversitet i energikilderne til opvarmningsformål i Skive Kommune. Projektets
forhold til lovgivningen beskrives også.
Det er fjernvarmeværkerne på Salling, som er med til at levere og modtage varme i transmissionssystemet, og værkerne har tiltrådt en principaftale om aftag af geotermisk energi i en 25-årig periode. Forundersøgelsesprogrammet med en prøveboring og prøvepumpning er sat på pause,
indtil de forsikringsmæssige forhold er på plads. Når forundersøgelsesprogrammet er blevet gennemført vil det undersøges om rentabiliteten er i orden. Geotermi vurderes dog stadig at være
den bedste kollektive løsning i Skive Kommune med den bedste samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi, herunder miljø, i forhold til alternativerne. Planen er på nuværende tidspunkt, at Skive
Geotermi A/S skal drive geotermianlægget med tilhørende drivvarme, og at varmeværkerne danner et transmissionsselskab. En opdateret tidsplan forventes udarbejdet, når de forsikringsmæssige forhold er afklaret og arbejdet genoptages.
Transmissionsledningerne er forberedt for, at forbrugere i 3 naturgasområder og udvidelsesmuligheder i Skive by, kan tilsluttes senere. I det godkendte projektforslag er der fundet et samfundsøkonomisk overskud ved udførelsen af projektet på 157 mio. kr. over 20 år og en forbrugerøkonomisk besparelse på 20 mio. kr./år. Men grundet øgede anlægsudgifter samt Fur Kraftvarmes
udtræden af projektet, er det samfundsøkonomiske overskud faldet til 41 mio. kr. over 20 år. Hvis
de nye områder konverteres er det ifølge projektforslaget muligt at opnå yderligere samfundsøkonomisk gevinst på 39 mio. kr.
I Skive Kommune er geotermi valgt til varmeforsyning på trods af, at der udover et geotermisk
potentiale er et biogaspotentiale på ca. 22 mio. m3, som vil kunne udnyttes til fjernvarmeproduktion. Skive Kommune har dog andre planer for biogassen, som hovedsagligt skal opgraderes til
naturgaskvalitet og sendes ud på gasnettet, som beskrevet i Kommuneplantillæg nr. 22 - Temaplan for Biogas – Skive Kommune. Biogassen vil herved kunne benyttes, hvor der er behov, herunder på sigt til spids- og reservelast i varmetransmissionssystemet i forhold til det nævnte projektforslag.
Opvarmningen i det åbne land sker i dag ved hjælp af mange forskelligartede teknologier. Dog
hovedsagligt ved brug af oliefyr, biomassefyr, elpaneler, varmepumper og brændeovne. Brændeovne bruges tillige i et stort omfang til supplerende varme, både i ønsket om hygge, men også til
supplering af dyrere opvarmningsformer. I Skive Kommune dækkes ca. 48 % af det samlede nettovarmebehov af individuel varmeforsyning.
I de områder af Skive Kommune, hvor der i fremtiden ikke satses på kollektiv varmeforsyning, er
det relevante alternativ individuel opvarmning med varmepumper eller biomassefyr. De eksisterende varmeinstallationer kan eventuelt suppleres med solvarme, men den primære opvarmning
bør dog på sigt hovedsagligt ske ved brug af varmepumper – eventuelt med supplerende opvarmning. Samtidig skal det generelle varmebehov for bygningerne i det åbne land mindskes gennem
energirenoveringer af bygningsmassen, eventuelt i forbindelse med at opvarmningsformen i bygningen skiftes.
6

Beregninger viser, at den simple tilbagebetalingstid er ca. 7,5 år ved at skifte til et jordvarmeanlæg fra et ældre oliefyr, og lidt over 6 år ved at skifte til et træpillefyr. Begge for et enfamilieshus
med et varmebehov på 18,1 MWh/år. Hertil skal den kommende forsyningssikkerhedsafgift tillægges, hvorved tilbagebetalingstiden forsøges – særligt for træpillefyret. Solvarme har en investeringen med en simpel tilbagebetalingstid på 7 år.
I varmeplanen analyseres 4 naturgasområders konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme
primært baseret på geotermivarme. De analyserede landsbyer er Breum, Hem, Jebjerg og Oddense. Denne analyse indeholder beregningerne af selskabsøkonomi, forbrugerøkonomi og samfundsøkonomi for konvertering af individuel naturgas til fjernvarme for Breum. For de resterende
byer beskrives resultaterne herunder de kommende varmepriser for forbrugerne, som vil ligge fra
18.065 kr./år til 19.369 kr./år, samt de samfundsøkonomiske konsekvenser af konverteringerne
for områderne, som giver en positiv samfundsøkonomi fra mellem 8.000 kr. til 12 mio. kr. Eksempelvis vil det for varmeforbrugerne i Breum være muligt at opnå en besparelse på ca. 2.800 kr./år
inkl. moms ved konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme.
Endelig analyseres en samling af landsbyer, som ligger uden for transmissionsnettet. Her undersøges muligheden for at etablere ny fjernvarme i området ved Hald. Analyseområdet omfatter
Hald og Ørslevkloster samt de nærved liggende landsbyer: Hejlskov, Bøstrup og Lund. Den nuværende varmeforsyning i Hald og Ørslevkloster er en blanding af olie og naturgas, mens Hejlskov,
Bøstrup og Lund primært er forsynet med individuel olie.
Selskabsøkonomi, forbrugerøkonomien samt samfundsøkonomien for ny fjernvarme beregnes i
varmeplanen. For et standardhus vil prisen for ny fjernvarme blive 20.800 kr./år for Hald og Ørslevkloster, og 18.500 kr./år inkl. moms, hvis de tre landsbyer; Hejlskov, Bøstrup og Lund også
medtages. For de boliger, der er opvarmet af oliefyr, er omkostningen på nuværende tidspunkt
28.365 kr./år, mens omkostningerne til et standard hus på naturgas er 21.887 kr./år inkl. moms.
Der er en samfundsøkonomisk gevinst på 1,17 mio. kr., hvis alle forbrugerne i Hald, Ørslevkloster,
Hejlskov, Bøstrup og Lund forsynes med flisbaseret fjernvarme. Den lille model med forsyning af
Hald og Ørslevkloster et samfundsøkonomisk underskud på 3,79 mio. kr.
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2 Indledning
Det overordnede mål med varmeplanen for Skive Kommune er at sikre kommunens borgere forsyningssikkerhed og økonomisk sikkerhed for deres energiforbrug fremover. Dette skal sikres
gennem planlægning samtidig med, at Skive Kommune er med til at opfylde kommunens målsætning og de nationale målsætninger for energi og klima.
Energiplanlægning har hidtil spillet en stor rolle for det danske energisystem. I starten af
1980’erne blev varmeplanlægningen implementeret i det danske plansystem, og der skete en
omstilling til naturgas som brændsel samt en samproduktion af el og varme – såkaldt kraftvarme.
Omstillingen forsatte i 1990’erne, hvor også miljøvenlige brændsler blev indfaset. Denne udvikling
var aldrig lykkedes uden energiplanlægningen. Fremtidens udfordringer betyder, at der er behov
for strategisk energiplanlægning, herunder varmeplanlægning.
Varmeplanen for Skive Kommune forholder sig til varmeforsyningen i kommunen med den nuværende status og i et langsigtet perspektiv. Dette skal være med til at sikre, at investeringer i Skive
Kommune sker bedst muligt set fra både et privatøkonomisk, selskabsøkonomisk, samfundsøkonomisk og miljømæssigt synspunkt.
Denne varmeplan er således blevet udarbejdet, da der er et behov for at tage stilling til både den
kollektive og individuelle varmeforsyning fremadrettet. Hvor skal afgrænsningen mellem disse gå,
og hvilke vedvarende alternativer bør benyttes hvilke steder i kommunen?
En samlet varmeplanlægning i den nye Skive Kommune efter sammenlægningen af de tidligere
Sallingsund, Skive, Spøttrup og Sundsøre Kommuner skal også sikres ved hjælp af den nye varmeplan. De tidligere kommuner har haft hver deres varmeplanlægning, og denne bør fortsættes og
ajourføres i den nuværende kommune, da planlægningen løbende skal revideres så den stemmer
overens med det fremtidige dynamiske energisystem.
Varmeplanen skal også ses i forhold til Klima og Energi Strategi 2029, som beskriver den langsigtede strategi for Skive Kommune, samt mål og rammerne for de enkelte indsatsområder. Det
overordnede mål er at Skive Kommune bliver CO2-neutral i 2029, ved at være nettoeksportør af
CO2-neutral energi på årsbasis. En række af indsatsområderne omhandler varmeforsyning, herunder mål for energibesparelser i bygninger, omlægning til individuelle varmepumper, konvertering
af individuel naturgas, solvarme, geotermi og biogas.
I Skive Kommune skal biogassen dog hovedsagligt opgraderes til naturgaskvalitet og sendes det ud
på gasnettet, som beskrevet i Kommuneplantillæg nr. 22 - Temaplan for Biogas – Skive Kommune.
Biogassen vil herved kunne benyttes, hvor der er behov, herunder på sigt til spids- og reservelast i
transmissionssystemet i forhold til det nævnte projektforslag. I Temaplan for Biogas beskrives
Skive Kommunes målsætning nærmere, herunder at der skal skabes rammerne for en væsentlig
udvidelse af biogasproduktionen i Skive Kommune af hensyn til klima, energiforsyning, natur,
miljø og beskæftigelse. Desuden er målsætningen at 50 % af husdyrgødningen i Skive kommune
udnyttes til grøn energi i 2020, og at biogassen udover at kunne opgraderes skal benyttes til varme- og kraftvarmeanlæg hvis biogasanlæggene er placeret tæt på større byer med fjernvarme.

2.1 Vedtagne nationale målsætninger
Foruden Skive Kommunes egne ambitioner og engagement i energiplanlægningen og vilje til at
gøre en forskel for de globale klimaudfordringer, har regeringen og folketinget også fastlagt en
8

række nationalpolitiske målsætninger på energiområdet. De overordnede mål i dansk energipolitik er:




forsyningssikkerhed
klimahensyn og
omkostningseffektivitet.

I den nuværende energipolitiske aftale for årene 2012-2020 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og
Det Konservative Folkeparti lægges der op til energibesparelser og energieffektiviseringer på
energiområdet. Den energipolitiske aftale har målsætninger om, at bruttoenergiforbruget på
landsplan skal falde med 12 % fra 2006 indtil 2020, samt 35 % vedvarende energi i 2020 hvoraf 50
% af elforbruget skal dækkes af vindkraft. Desuden er der målsætninger om en højere energieffektivitet i forbruget, hvilket skal sikres ved øgede besparelsesforpligtelser hos energiselskaberne.
Derudover er der målsætninger om reduktion i energiforbruget i bygninger, som skal understøttes
af puljer til energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, samt gennem målrettede besparelsesforpligtelser hos energiselskaberne. Aftalen for årerne 2012-2020 har også sat en målsætning om en gradvis omstilling af varmeforbruget til vedvarende energi, og der afsættes en
pulje til fremme af nye VE-teknologier – herunder geotermi og store varmepumper. Et andet tiltag
for at øge andelen af vedvarende energi i varmeforbruget er et stop for olie- og naturgasfyr i nye
bygninger fra 2013 – hvilket er trådt i kraft. Derudover skal det ikke være muligt at installerer
oliefyr i eksisterende bygning i fjernvarme- eller naturgasområder fra 2016, og endelig afsættes
en pulje til omlægning af olie- og naturgasfyr i eksisterende bygninger til vedvarende energi.

2.2 Perspektiver for varmeforsyningen i Skive Kommune
I forhold til fremtidens varmeforsyning i Skive Kommune skal især de kollektive varmeforsyningssystemer integreres for at Danmark i 2050 kan blive uafhængig af fossile brændsler.
Danmark har et veludbygget transmissions- og distributionsnet til naturgas. Energinet.dk er ansvarlig for transmissionsnettet, mens distributionsnettet er drevet af de fire distributionsselskaber, hvoraf HMN Naturgas er repræsenteret i Skive Kommune. Gas-systemet bruges til at levere
naturgas til de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeværker, til procesenergi og opvarmning i
industrien samt til opvarmning (varmt brugsvand og rumvarme) i boliger.
Gas-systemet kan få en central rolle i den fremtidige energiforsyning, når store mængder vindkraft skal integreres i energisystemet. Det skyldes, at gas-systemet kan bruges som et stort energilager, der kan lagre store mængder overskydende el fra vindkraft i lange perioder. Der findes en
række teknologier til konvertering af el til gas. En af dem er baseret på at reagere kulstof fra biogas med brint, som er produceret på basis af overskuds-el fra vindkraft.
Energinet.dk forestiller sig på længere sigt, at gas til individuel opvarmning udfases og at gassen
forbeholdes elproduktion på decentrale kraftvarmeanlæg, procesformål i industrien samt transport.
I Skive Kommune benyttes især fjernvarme til opvarmning. Denne fjernvarme produceres på decentrale kraftvarmeværker samt på fjernvarmeværker. Energistyrelsens Energifremskrivning 2012
forventer en reduktion i nettovarmebehovet på ca. 9 % i 2020 i forhold til 2011-niveau grundet
stramningerne i bygningsreglementet, samt på grund af energibesparelsesindsatsen målrettet
den eksisterende boligmasse. Dette er på trods af en fortsat stigning i boligarealet i Danmark.
Ifølge Varmeplan Danmark 2010 fra Dansk Fjernvarme er det muligt at opnås en reduktion af netVarmeplan for Skive Kommune - FORSLAG
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tovarmebehovet på op til ca. 20 % i 2020 i forhold til 2010-niveau. I 2050 kan varmebehovet reduceret yderligere med op til 60 %.
Fjernvarmesystemet har en central funktion i Energinet.dk’s Vindspor og forventes udvidet, så det
udbygges i samme takt som energieffektiveringen af boliger sker, således at det samlede varmegrundlag forbliver uændret. Det skyldes bl.a., at fjernvarmesystemet billigt og effektivt kan integrere overskudsel fra vindkraft direkte via elkedler og varmepumper, samt at overskudsvarme fra
elproduktion, elektrolyse eller produktion af biobrændstoffer nemmere kan udnyttes. Derudover
skal geotermianlæg ifølge Energinet.dk benyttes til produktion af varme, hvor det er samfundsøkonomisk effektivt.
Den individuelle varmeforsyning skal ifølge både Energinet.dk og Varmeplan Danmark 2010 fremover hovedsagligt dækkes af individuelle varmepumper.

2.3 Rapportens indhold
Denne rapport indeholder følgende kapitler:
2. Kollektiv varmeforsyning
3. Individuel varmeforsyning
4. Analyse af 6 naturgasområder
5. Analyse af ny fjernvarme udenfor transmissionssystemet
Kapitlet med den kollektive varmeforsyning beskriver den nuværende fjernvarmeforsyning og
naturgasforsyning samt det igangværende projekt med geotermi i Skive Kommune. Der beskrives
kort i kapitlet muligheden for godkendelse af geotermiprojektet samt muligheden for tilslutningsog forblivelsespligt i fjernvarmeområder.
I kapitlet med individuel forsyning beskrives den nuværende varmeforsyning samt de fremadrettede muligheder for varmeforsyning i det åbne land. Den nuværende forsyning med primært oliefyr skal igennem de kommende år udskiftes til varmepumper eller træpillefyr - gerne suppleret
med solvarme.
Analysen af de 6 naturgasområder er en beskrivelse af en konvertering fra individuel naturgas til
fjernvarme primært baseret på geotermivarme. I analysen beregnes de kommende varmepriser
for forbrugerne samt den samfundsøkonomiske konsekvens af konverteringerne.
I kapitel 5 analyseres en samling af landsbyer, som ligger uden for transmissionsnettet, der sender
geotermivarmen rundt til de eksisterende varmeværker i kommunen.
Til analyserne i rapporten er der anvendt værdier baseret på BBR data konverteret til varmebehov
vha. Varmeatlas 2011. Varmeatlas 2011 stammer fra forskningsarbejde ved Aalborg Universitet.
Den nyeste version fra 2011 bygger på forskning fra SBI (SBI, 2010) og BBR data fra 2009. For yderligere information om varmeatlas henvises til (Möller, 2008; Möller, 2010). Dog er varmebehovet
for erhvervsbygninger behæftet med nogen usikkerhed, da varmebehovet for erhverv er meget
særegent fra erhverv til erhverv, og selv inden for samme type af erhverv. Der bør derfor altid
indhentes faktiske varmebehov fra erhverv, når der vælges at arbejdes videre med etablering af
fjernvarmeforsyning i områder stor andel af erhvervsbygninger.
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Oplysninger om geotermiprojektet, fjernvarmeselskabernes produktion og salg stammer fra Brix
& Kamp Energi, 2011 & 2012 samt Skive Geotermi A/S, 2012 & 2013.
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3 Kollektiv varmeforsyning
Den kollektive varmeforsyning og herunder fjernvarme skal udbredes så meget som muligt, da det
giver en stor forsyningssikkerhed og fleksibilitet ved brug af vedvarende energi fra biomasse, vind,
sol og geotermi. Herudover er det en billig og sikker varmeforsyning for forbrugerne og samfundet, hvis det udnyttes korrekt. Endelig bidrager det til et fleksibelt energisystem, da det ved hjælp
af store varmepumper kan være med til at integrere den vedvarende energi fra vindmøllerne.
Betegnelsen kollektiv varmeforsyning dækker både over naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning. Ved naturgasforsyning distribueres naturgas gennem ledningsnettet ud til slutbrugeren,
hvor naturgassen forbrændes i et individuelt naturgasfyr. Fjernvarmeforsyning er kollektiv forsyning, hvor vand opvarmes på et centralt fjernvarmeanlæg og distribueres rundt til slutbrugerne.
På Figur 1 ses de 9 fjernvarmeselskaber i Skive Kommune, som forsyner slutbrugerne med fjernvarme.

Figur 1: Den nuværende varmeforsyning i Skive Kommune med kollektiv varmeforsyning (rød og orange for hhv. fjernvarme og naturgas) med de 9 fjernvarmeselskaber.

Nettoopvarmningsbehovet fordeler sig næsten ligeligt mellem de kollektive varmeforsyningsområder med 292 GWh/år og de individuelle varmeforsyningsområder med 273 GWh/år. Således
dækkes 52 % af Skive Kommunes samlede nettovarmebehov af kollektiv varmeforsyning.
12

3.1 Fjernvarmeforsyning
Fjernvarmeselskaberne er forpligtet til at forsyne de fjernvarmeforsynede dele af de kollektive
varmeforsyningsområder med varme jf. varmeforsyningsloven. Af Figur 2 fremgår de områder,
som er forsynet med fjernvarme i Skive Kommune.

Figur 2: Den nuværende forsyning med fjernvarme i Skive Kommune (markeret med rødt)

De 9 fjernvarmeselskaber i Skive Kommune leverer tilsammen 204 GWh/år til 6.872 forbrugere. Af
Figur 3 fremgår fordelingen af fjernvarmeforbruget mellem de forskellige kategorier. Det fremgår
af figuren, at fjernvarme primært dækker boligers varmebehov og ellers næsten udelukkende
varmebehov i handel og service.
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Figur 3: Nettovarmebehovet dækket af fjernvarme i Skive Kommune. Fordelingen af varmebehovet på kategorier er sket
ved brug af BBR og korrigeret med faktisk salg i fyringssæsonen 2009/2010.

I Skive Kommune produceres og sælges fjernvarmen af 9 fjernvarmeselskaber, se Tabel 1 og Figur
1. De 9 fjernvarmeselskaber består af 4 rene varmeværker og 5 kraftvarmeværker, som udover
fjernvarme også producerer elektricitet. Varmeprisen for fjernvarme i Skive Kommune varierer i
dag mellem 13.655 kr./år inkl. moms for det billigste værk til 24.588 kr./år inkl. moms for det dyreste, hvilket stadig er billigere end opvarmning med eksempelvis oliefyr.

Navn
Balling Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Durup Fjernvarme A.m.b.a.
Fur Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Glyngøre Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Højslev - Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a.
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk A.m.b.a.
Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.
Skive Fjernvarme A.m.b.a.
Spøttrup Varmeværk A.m.b.a.

Varmesalg
(MWh/år)
8.716
8.696
4.859
4.798
11.957
10.383
10.995
135.662
8.155

Varmeproduktion Nettab
(MWh/år)
(%)
12.316
10.946
8.179
6.798
15.557
17.983
13.995
174.522
11.023

29%
21%
41%
29%
23%
42%
21%
22%
26%

Værktype

Brændsel

Varmeværk
Kraftvarmeværk
Kraftvarmeværk
Kraftvarmeværk
Varmeværk
Kraftvarmeværk
Varmeværk
Kraftvarmeværk
Varmeværk

Træpiller, gasolie
Naturgas
Naturgas
Naturgas
Træflis, naturgas
Naturgas
Træflis, gasolie
Naturgas, træpiller
Træpiller, gasolie

Varmepris
(kr./år)
14.224
17.169
24.588
19.745
15.001
22.816
14.110
15.905
13.655

Tabel 1: De nuværende 9 fjernvarmeværker i Skive Kommune. Varmesalg og produktion er for fyringssæson 2009/2010.
Varmepriserne er per 18. december 2012 opgjort af Energitilsynet, og angiver prisen inkl. moms for et standard enfamiliehus med et årligt forbrug på 18,1 MWh.

3.2 Naturgasforsyning
Den kollektive varmeforsyning med naturgas varetages af naturgasdistributionsselskabet, HMN
Naturgas I/S i Skive Kommune. Naturgasforbrugerne i Skive Kommune kan frit vælge gasleverandør mellem alle de kommercielle leverandører og forsyningspligtselskabet HMN Gassalg A/S. Det
forsyningspligtige selskab har i bevillingsområdet forsyningspligt til at levere gas til de områder
som i henhold til varmeforsyningsloven er udlagt til naturgas, jf. naturgasforsyningsloven. Forsyningspligtselskabet har dog kun pligt til at forsyne forbrugere, som benytter sig af det forsyningspligtige selskab som gasleverandør, eller skifter tilbage til dette indenfor et rimeligt tidsrum. De
områder, som har naturgas som varmeforsyning i dag, fremgår af Figur 4.
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Figur 4: Den nuværende naturgasforsyning i Skive Kommune (markeret med orange).

Den kollektive varmeforsyning med naturgas dækker et varmebehov på 88 GWh/år fordelt på
5.138 forbrugere i Skive Kommune. Fordelingen på de forskellige forbrugerkategorier fremgår af
Figur 5. Heraf fremgår det, at naturgas primært bruges til at dække boligers varmebehov og derudover anvendes naturgas til industri samt handel og service.
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Figur 5: Nettovarmebehovet dækket af naturgas i Skive Kommune. Fordelingen af varmebehovet på kategorier er sket
ved brug af BBR.
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3.3 Skive by
Varmeforsyningen i Skive by er karakteriseret ved kollektiv varmeforsyning med fjernvarme, naturgas og individuel varmeforsyning, se Figur 6, hvor opvarmningsformen ifølge BBR er vist. Fjernvarmen kommer fra Skive Fjernvarme a.m.b.a. og naturgassen forsynes via HMN Naturgas I/S.

Figur 6: Opvarmningsformen for bygningerne i Skive by og omegn.De lilla bygninger opvarmes med olie, de orange med
naturgas og de røde med fjernvarme.

Det fremgår af Figur 6, at Skive by – herunder Resen, Vinde, Egeris, Brårup og Dommerby, er karakteriseret ved høj diversitet i opvarmningsformerne. Opvarmningsformen i de enkelte bydele af
Skive er således forskellig:
 Resen: I den nordlige del af Skive er der både varmeforsyning med naturgas og fjernvarme
skiftevis, samtidig med at der er en del individuelle olie- og fastbrændselsfyr.
 Vinde: I den nordvestlige del af Skive er forsynet med naturgas, samtidig med at der er en
del individuelle olie- og fastbrændselsfyr.
 Skive, centrale bydel: I den vestlige del af Skive by er varmeforsyningen naturgas, mens
resten er fjernvarme. Derudover er der en del individuelle olie- og fastbrændselsfyr, dog
hovedsagligt i naturgasområderne.
 Egeris: I den sydvestlige del af Skive består forsyningen af både fjernvarme og naturgas,
hvor den sydligste del er et industrikvarter. Samtidig er en del bygninger opvarmet med
individuelle oliefyr og få fastbrændselsfyr.
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Brårup: I den sydlige del af Skive er der både varmeforsyning med naturgas og fjernvarme
og samtidig en del individuelle oliefyr og få fastbrændselsfyr.
Dommerby: I den sydøstlige del af Skive er varmeforsyningen naturgas, men der er samtidig med at der er en del individuelle oliefyr og få fastbrændselsfyr.

Udover det førnævnte er der enkelte bygninger opvarmet med elektricitet, heraf nogle med varmepumper. Denne form for differentieret varmeforsyning er ikke ideel rent samfundsøkonomisk
og skyldes hovedsagligt, at der ikke er håndhævet tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

3.3.1 Udbygningsplan for Skive Fjernvarme
Skive Fjernvarme forsyner i dag lidt under halvdelen af bygningerne i Skive by, og har en målsætning om at forsyne hele byen med fjernvarme, dette er beskrevet i Skive Fjernvarmes udbygningsplan, som også beskriver den fremtidige strategi for Skive Fjernvarme og den optimale driftsstrategi for Skive Fjernvarmes anlæg (AAEN Rådgivende Ingeniører, 2011 & 2013). I dag har Skive
Fjernvarme en samlet installeret varmeproduktionskapacitet på 96 MW og elproduktionskapacitet på 18,2 MW fordelt på tre anlæg, og en spidslastbelastning på ca. 47 MW
varme. Skive Fjernvarmes målsætning er at reducere eller bibeholde den nuværende varmepris,
og det skal blandt andet ske ved hjælp af følgende tiltag:
 Renovering og opgradering af ledningsnettet
 Reducere fremløbstemperaturen og returtemperaturen
 Udvidelse af varmegrundlaget
 Geotermisk varme eller anden CO2-neutral energiproduktion
Løbende renovering og opgradering af ledningsnettet skal foretages i forbindelse med etablering
og renovering af Skive bys øvrige ledningsnet. Dette skal danne grundlaget for en sænkning af
fremløbstemperaturen og en udvidelse af varmegrundlaget. En sænkning af fremløbstemperaturen vil kunne minimere ledningstabet og dermed øge den samlede virkningsgrad. Da det er lidt
under halvdelen af bygningerne i Skive by, som er opvarmet med fjernvarme, er der således et
stort potentiale for udvidelse af varmegrundlaget ved at udvide fjernvarme til nye områder. En
fortætning af de eksisterende områder og en udvidelse med nye områder vil medføre en positiv
virkning på Skive Fjernvarmes selskabsøkonomi. Skive Fjernvarmes områdeafgrænsning for eksisterende fjernvarmeområde og de nye udvidelser fremgår af Figur 7. Den samfundsøkonomiske
effekt af en udvidelse med et nyt fjernvarmeområde fremgår af 3.3.2 Analyse af ny fjernvarme i
Skive by.
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Figur 7: Afgrænsningen af området for Skive Fjernvarmes udbygningsplan.

Nettovarmebehovet for Skive by, indenfor det afgrænsede område er i dag på 266.123 MWh/år
og fordelingen på kategorier og opvarmningsmiddel fremgår af Figur 8, hvoraf det kan ses, at hovedparten af det primære opvarmningsbehov ligger i boligerne. Nettovarmebehovet er beregnet
på baggrund af varmeatlasset, men nettovarmebehovet dækket af fjernvarme er korrigeret efter
faktisk salg hos Skive Fjernvarme a.m.b.a. og graddøgnskorrigeret for regnskabsåret 2009/2010.
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Figur 8: Nettovarmebehovet i Skive by indenfor det afgrænsede område. Fordelingen af varmebehovet på kategorier og
opvarmningsmiddel er sket ved brug af BBR.

Takten i udbygningsplanen for fjernvarme i Skive by fremgår af Figur 9 og den nuværende fordeling af opvarmningsmiddel og den årlige omlægning fremgår af Tabel 2. Bebyggelse indenfor det
eksisterende fjernvarmeområde med andet opvarmningsmiddel end fjernvarme konverteres løbende til fjernvarme. Konverteringen indenfor det eksisterende fjernvarmeområde og de nye
udvidelser vil medføre et behov for øget varmeproduktionskapacitet, hvoraf en del af dette kapacitetsbehov kan dækkes af det kommende geotermiprojekt. Se afsnit 3.5.2 Projektforslag om geotermi for en nærmere beskrivelse af geotermiprojektet. Det resterende varmeproduktionsbehov
vil skulle produceres på nye anlæg, som Skive Fjernvarme påtænker at placerer i den nordvestlige
del af Skive by. Den anførte udbygningstakt vurderes af Skive Fjernvarme at medføre mindst mulig
gene for borgerne, samt være realistisk rent etableringsmæssigt set fra Skive Fjernvarme. Skive
Fjernvarme vil hvert år indsende projektforslag til Skive Kommune for udvidelserne.
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Figur 9: Skive Fjernvarmes udbygningsplan for nye fjernvarmeområder. Kalenderåret for den planlagte udbygningstakt
af de enkelte områder fremgår af figuren fra grøn i år 2013 mod blå i år 2022.

Omlægningen som fremgår af Tabel 2 og Figur 10 antages i det beregnede at medføre fuld tilslutning i det eksisterende fjernvarmeområde samt i de nye områder. Dette medfører en omlægning
af elektricitet, som bruges til el-paneler og varmepumper, selvom disse opvarmningsformer ikke
er helt enkle at konvertere - eller nødvendigvis skal konverteres. I det beregnede foretages det
dog, men har ikke den store betydning i det samlede resultat af udbygningsplanen, da 1,7 % af det
samlede nettovarmebehov i Skive by dækkes af elektricitet som opvarmningsmiddel. Heraf udgør
nettovarmebehovet med varmepumper 20,6 % af nettovarmebehovet som dækkes af elektricitet
som opvarmningsmiddel.
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Tidsplan
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Fjernvarm e Naturgas
130.456
163.157
180.366
186.854
199.109
207.547
217.450
223.957
232.050
238.335
266.123

77.973
70.538
61.141
57.785
48.997
43.321
36.281
30.608
24.446
19.319
0

Flydende brænsel Fast brændsel Halm
49.985
1.136
28.639
799
21.546
700
19.044
550
15.852
528
13.374
408
11.030
322
10.282
300
8.869
139
7.845
64
0
0

199
199
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Elektricitet Andet
4.514
1.860
2.563
228
2.178
192
1.705
185
1.491
146
1.350
123
923
117
859
117
531
88
472
88
0
0

Tabel 2: År 2012 er status for nettovarmebehovet fordelt på det primære opvarmningsmiddel i dag i henhold til BBR.
Årrækken nedad viser den løbende omlægning frem mod år 2022, hvor udbygningsplanen er fuldt gennemført.
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Figur 10: Nettovarmebehovet i Skive by indenfor det afgrænsede område med status i 2012 og med ændringerne i
opvarmningsmiddel som følge af udbygningsplanen.

Ved en gennemførsel af udbygningsplanen vil tilslutningsprocenten til fjernvarme i Skive by gå fra
49 % i år 2012 til ideelt 100 % i år 2022, hvilket fremgår af Figur 10. Skive Fjernvarme forventer
dog, at det kun er muligt at opnå en tilslutningsprocent på 90 % for boliger og 60 % for erhverv.
Hvis det skal være muligt at opnå en fuld tilslutning vil det være nødvendigt at indføre tilslutningsog forblivelsespligt i hele Skive by – som anbefalet i denne varmeplan.
Nybyggeri i Skive Kommune vil være lavenergibyggeri, og minimum leve op til kravene for passivhuse. Derfor vil Skive Fjernvarme tilpasse og optimere fjernvarmeledningerne og husinstallationerne, således fjernvarme også fremover bliver samfundsøkonomisk fordelagtig for nybyggeri i
Skive by.

3.3.2 Analyse af ny fjernvarme i Skive by
Det er valgt at lave en analyse af et område i Skive by, som kan konverteres fra individuel naturgas
til fjernvarme. Området, der er taget ud til analyse, er udpeget af Skive Fjernvarme som værende
et gennemsnitsområde.
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Figur 11: Analyseområde i Skive by. Farverne angiver den nuværende forsyning i henhold til BBR. Lilla er bygninger opvarmet med oliefyr, orange er bygninger opvarmet med individuel naturgas, grøn angiver bygninger opvarmet med
elektricitet og rød angiver bygninger, der er tilsluttet fjernvarmen.

I området er der, når bygningernes energiforbrug findes ud fra varmeatlasset, følgende varmebehovsfordeling:
Opvarmningsmiddel
Fjernvarme
Naturgas
Flydende brænsel
Fast brændsel
Halm
Elektricitet
Andet

Samlet - MWh/år
21
3417
768
22
0
74
0

Ledningsnettet er dimensioneret, og der er brugt de samme priser som i afsnit 5.3 Analyse af
landsby, hvor landsbyen Breum analyseres. De samlede beregnede omkostninger er:
Ledningsnet
Stikledninger
Målere
Uforudsete
Projektering og tilsyn

22

4.646.345
4.240.000
424.000
465.517
782.069
10.557.932

Ved de samfundsøkonomiske beregninger er der fundet et samfundsøkonomisk overskud på 10,5
mio. kr., når der ses på en betragtningsperiode på 20 år. Samfundsøkonomi er nærmere beskrevet
i afsnit 5.3.3 Samfundsøkonomi.
Der er således god samfundsøkonomi i at konvertere områderne i Skive by. Den individuelle fyring
med gas og olie konverteres til fjernvarme baseret på biomassefyret kraftvarme, naturgas kraftvarme, geotermi med procesvarme baseret på flis samt forbrug af træpiller primært i kedler.

3.4 Lovgivningsmæssige rammer
Varmeforsyningsloven har til formål at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Samt inden
for lovens rammer sørge for at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler.
Skive Kommune er varmeplanmyndighed, og den nuværende varmeplanlægning foregår ved, at
kommunen med hjemmel i Varmeforsyningsloven (Bekendtgørelse af lov nr. 1184 af 14/12/2011
om varmeforsyning samt senere ændringer) har myndighedsbeføjelser til planlægning og stillingtagen til konkrete projekter. Kommunen skal endvidere i samarbejde med blandt andet forsyningsselskaberne i kommunen arbejde med varmeplanlægning i kommunen. Dette sker i henhold
til Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 374 af 15/04/2013 om godkendelse af projekter
for kollektive varmeforsyningsanlæg) og Tilslutningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 690 af
21/06/2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg).
For at sikre gennemførelsen af varmeplanens indhold skal de enkelte dele udarbejdes som projektforslag jf. projektbekendtgørelsen. Varmeplanen kan således være vejledende administrationsgrundlag for kommunen som myndighed, men har ingen retsvirkning overfor borgerne.
Den daværende Klima- og Energiminister Connie Hedegaard, opfordrede tilbage i januar 2009 i et
brev de danske kommuner til at udnytte de muligheder der måtte ligge for en omlægning af individuelle naturgasfyrede områder til fjernvarme, herunder at sætte skub i udarbejdelsen af projektforslag for dette. Skive Kommune har med sine mange naturgasfyrede bygninger tæt på fjernvarmeområder således mange muligheder for dette, ikke mindst i forhold til det planlagte geotermiprojekt.

3.4.1 Tilslutnings- og forblivelsespligt
Samfundsøkonomisk er individuelle varmepumper det mest oplagte alternativ til fjernvarme, hvilket fremgår af Varmeplan Danmark 2010. På kort sigt er brændselsforbruget, CO 2-emissionen og
samfundsøkonomien for individuelle varmepumper på niveau med fjernvarme. Dog er de samfundsøkonomisk lidt dårligere indenfor og i nærheden af eksisterende fjernvarmeområder, mens
de er bedre, når man kommer længere ud, hvorfor opvarmning med individuelle varmepumper
kun skal foregå uden for områder med kollektiv varmeforsyning. Hertil kommer at analyserne i
Varmeplan Danmark 2010 viser, at fjernvarme er et vigtigt element i fremtidens energisystem
med meget store mængder VE-el fra vindmøller, idet det muliggør en brændselseffektiv og omkostningseffektiv integration af den fluktuerende vindkraft.
Det er således formålstjeneligt med varmeplanen, at der vedtages tilslutnings- og forblivelsespligt
til kollektiv varmeforsyning i områder udlagt til fjernvarme. Kommunalbestyrelsen har mulighed
for at lave forblivelsespligt for den eksisterende bebyggelse og tilslutningspligt for ny bebyggelse,
der endnu ikke er tilknyttet et fjernvarmeværk. Tilslutnings- og forblivelsespligt sikrer samtidig
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den bedste selskabs- og brugerøkonomi i fjernvarmeområderne ved at undgå, at brugerne undlader at aftage fjernvarme og i stedet etablerer individuel forsyning, hvilket vil betyde øgede omkostninger for de resterende varmekunder.
Tilslutningspligten skal følge Tilslutningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 690 af 21/06/2011
om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg). Ifølge denne bekendtgørelse kan kommunalbestyrelsen pålægge såvel ny som eksisterende bebyggelse tilslutningspligt til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg. Forudsætningerne for tilslutningspligten skal beskrives i et tilslutningsprojekt.
Tidsplanen for tilslutning er ifølge bekendtgørelsen ved tilslutningspligt:
 For ny bebyggelse skal tilslutningen ske senest, når bygningen tages i brug jf. bkg. § 8.
 For eksisterende bebyggelse skal tilslutningen som hovedregel ske inden en frist på 9 år.
De 9 år regnes fra den dato, hvor ejer modtager det skriftlige pålæg om tilslutningspligt,
jf. bkg. § 10.
Hvis ejer inden for den 9-årige frist ønsker at ændre eller udskifte væsentlige varmeinstallationer
kan kommunen kræve ejendommen tilsluttet fjernvarmenettet – også selv om fristen på 9 år ikke
er udløbet, jf. bkg. § 12.
Et tilslutningspålæg forpligter fjernvarmeværket til at etablere de tekniske anlæg, der er nødvendige for at kunne forsyne den enkelte ejendom med fjernvarme.
Som ejer af en ejendom, der er pålagt tilslutningspligt, er man ikke forpligtet til at aftage fjernvarme eller til at indrette ejendommens anlæg til at aftage fjernvarme. Det gælder dog, at selv om
ejendommen ikke ønsker at aftage fjernvarme, har ejeren pligt til at betale de tilslutningsafgifter
og faste årlige afgifter, som varmeværket har anmeldt til Energitilsynet, jf. bkg. § 7. En tilslutningspligt skal ifølge varmeforsyningsloven tinglyses på de ejendomme, hvor tilslutningspligten
pålægges, for at være gældende, jf. bkg. § 21.
Bebyggelse, der ikke kan kræves tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg, er ifølge bekendtgørelsens § 15:
1) Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige større installations- eller bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være
uforholdsmæssig bekostelig.
2) Bygninger, der er indrettet med solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg,
komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene til sammen – efter kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække
mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt
vand.
3) Bygninger, hvor overskudsvarmen fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
4) Bygninger der påregnes nedrevet inden for en kort årrække.
5) Bygninger der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
6) Eksisterende lavenergibyggeri.
Ifølge punkt 1) medfører loven at el-opvarmede huse kan dispenseres pga. den store omkostning
til centralvarmeanlæg. Bygninger med træfyr og varmepumper kan ligeledes ikke kræves tilslut-
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tet. Dette medfører i realiteten, at en evt. tilslutningspligt vil kræve ejendommene med oliekedler
tilsluttet.
Det er en mulighed at begrænse tilslutningspligten til de ovennævnte ejendomme med oliefyr.
Endelig kan tilslutningspligt tilføjes i en lokalplan, som en betingelse for at ny bebyggelse kan tages i brug jf. planloven (Bekendtgørelse af Lov nr. 937 af 24/09/2009 om planlægning). Dog kan
lokalplanen ikke eksplicit angive om det skal være tilslutning til naturgasforsyning eller fjernvarmeforsyning, da dette fastlægges i henhold til varmeforsyningsloven.
Eksisterende bebyggelse kan alene pålægges tilslutningspligt ved brug af varmeforsyningsloven, jf.
§ 12, og tilslutningsbekendtgørelsen, jf. særligt §§ 10-11, og de heri indeholdt bestemmelser.
Forblivelsespligt kan pålægges ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme dog med følgende udtagelser:
Følgende kategorier af eksisterende bebyggelse kan ikke pålægges forblivelsespligt:
1. Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper, vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor anlægget – eller anlæggene tilsammen – efter
kommunalbestyrelsens skøn har en kapacitet, som kan dække mere end halvdelen af
bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand.
2. Bygninger, hvor overskudsvarme fra produktionsvirksomhed efter kommunalbestyrelsens
skøn dækker mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning
med varmt vand.
3. Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen.
4. Eksisterende lavenergibygninger, jf. § 1, nr. 5.

Ejere af ejendomme, der er pålagt tilslutningspligt eller forblivelsespligt til et kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan ikke senere kræve sig fritaget for pligten under henvisning til bestemmelserne,
jf. bek. § 15 jf. dog § 17, stk. 1.

3.5 Implementering af geotermi
Der er i november 2011 udarbejdet projektforslag omkring geotermi og varmetransmission af
Skive Geotermi A/S. Beskrivelsen af geotermi i denne rapport tager udgangspunkt i dette projektforslag.
Formålet med geotermiprojektet er at øge andelen af vedvarende energi i energiforsyningen i
Skive Kommune og samtidig reducere varmeprisen for varmeforbrugerne. Varme fra undergrunden - suppleret med biomasse til drivvarme - vil således erstatte primært naturgas i den nuværende varmeforsyning.
Geotermianlægget vil i samspil med transmissionssystemet give en øget diversitet i energikilderne
til opvarmningsformål. Denne diversitet vil medvirke til en reduktion af CO2-udledningen samtidig
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med, at den fremtidige forsyningssikkerhed vil øges for alle de tilkoblede fjernvarmeværker. Diversiteten vil ligeledes være med til at minimere følsomheden overfor brændselsprisændringer.
Varmeplanen er således udarbejdet i dialog med Skive Geotermi A/S, som har indgået samarbejde
med varmeforsyningsselskaberne i Skive Kommune.

3.5.1 Forhold til lovgivning
For at implementere geotermi i varmeforsyningen i Skive Kommune skal et projektforslag, der
beskriver projektet, godkendes af kommunalbestyrelsen (Skive Byråd). Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 374 af 15/04/2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).
I henhold til etablering af varmeproduktionsanlæg tages der udgangspunkt i § 6 og § 17.
”§ 6. Kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i dette kapitel i forbindelse med projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden i overensstemmelse med § 1 i lov om varmeforsyning og § 26, stk. 2, i denne bekendtgørelse sørge for, at projektet
ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, jf. dog § 10, stk.
2, og § 17, stk. 5-7.”
”§ 17. Ved etablering af nye varmeproduktionsanlæg eller udvidelse af eksisterende varmeproduktionsanlæg til levering af opvarmet vand eller damp til et fjernvarmenet, der forsynes af et eksisterende decentralt naturgasbaseret kraft-varmeanlæg, kan kommunalbestyrelsen godkende projekter, der opfylder kriterierne i stk. 2-6. Etablering af en transmissionsledning til et eksisterende produktionsanlæg betragtes ikke som etablering af et nyt varmeproduktionsanlæg, hvis det eksisterende produktionsanlægs kapacitet ikke udvides.
Stk. 2. Ved etablering af varmeproduktionsanlæg eller udvidelse af eksisterende varmeproduktionsanlæg efter stk. 1 kan kommunalbestyrelsen kun godkende brændslerne naturgas og mineralsk
olie, jf. dog stk. 3-6.”
Projektet kan opfylde § 6 ved at være det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt og § 17,
idet geotermisk varmeproduktion ikke betragtes som et brændsel. Drivvarmen anses desuden
som procesvarme i den geotermiske varmeproduktion.
3.5.2 Projektforslag om geotermi
Projektets deltagere er:
 Spøttrup Varmeværk
 Balling Fjernvarmeværk
 Roslev Fjernvarmeselskab
 Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk
 Durup Fjernvarme
 Glyngøre Fjernvarmeværk
 Skive Fjernvarme
Højslev – Nr. Søby Fjernvarmeværk og Fur Kraftvarmeværk er ikke med i geotermiprojektet. Dette
skyldes primært at der ikke er en selskabsøkonomisk gevinst for Højslev – Nr. Søby Fjernvarmeværk i at være med, idet de har et nyt flisfyret værk med relativt lave variable omkostninger til
produktion af varme. Fur Kraftvarmeværk er udtrådt af projektet, fordi der arbejdes med etablering af industriel overskudsvarme fra Skamol. Dette medfører også at etape 3 udgår, markeret
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med rødt i Figur 12, da der ikke er samfundsøkonomi i at forsyne Åsted og Selde med fjernvarme
fra geotermiprojektet.

Figur 12: Transmissionssystem til geotermivarmen ifølge projektforslag nov. 2011, Brix & Kamp Energi A/S.

Værkerne har tiltrådt en principaftale om aftag af geotermisk energi i en 25-årig periode. Forundersøgelsesprogrammet med en prøveboring og prøvepumpning er sat på pause, indtil de forsikringsmæssige forhold er på plads. Når forundersøgelsesprogrammet er blevet gennemført vil det
undersøges om rentabiliteten er i orden. Geotermi vurderes dog stadig at være den bedste kollektive løsning i Skive Kommune med den bedste samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi, herunder
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miljø, i forhold til alternativerne. Planen er på nuværende tidspunkt, at Skive Geotermi A/S skal
drive geotermianlægget med tilhørende drivvarme, og at varmeværkerne danner et transmissionsselskab. Det forventes, at de første forbrugere kan få varme fra geotermianlægget ca. 2 år
efter påbegyndt arbejde. En opdateret tidsplan forventes udarbejdet, når de forsikringsmæssige
forhold er afklaret og arbejdet genoptages.
Det indsendte projektforslag beskriver en forsyning med maksimalt 36 MW varme fra geotermianlægget. De 36 MW består af 16 MW varmt vand fra undergrunden, der afgiver varme fra 65 °C
oppumpet vand til ca. 13 °C returvand til undergrunden, samt 20 MW drivvarme baseret på flis.
Geotermien er indlagt i beregningerne som grundlast året rundt. Det nuværende forgasningsanlæg i Skive skal fremover ifølge beregningerne kun køre omkring 50% af tiden. Dette er ikke ønskeligt, idet det producerer CO2-neutral el. Beregningerne er lavet på baggrund af følgende produktionsprioritering:
1. Geotermisk varme (36 MW varme)
2. Forgasningsanlæg i Skive (11 MW varme)
3. Træflis i Roslev (5 MW varme)
4. Biomassekedler i Skive (17 MW varme)
5. Motor i Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk (3,2 MW varme)
6. Bergen gasmotor i Skive (13,7 MW varme)
7. Spøttrup Træpiller (3 MW varme)
8. Spøttrup biooliekedler (4,5 MW varme)
9. Motor i Durup Fjernvarme (2,4 MW varme)
10. Motor i Glyngøre Fjernvarme (1,2 MW varme)
Beregningerne svarer ikke til den aftale der er indgået om at forgasningsanlægget skal køre året
rundt. I projektforslaget konkluderes det, at anvendelsen af geotermisk energi ikke står i vejen for
udnyttelsen af forgasningsanlægget hos Skive Fjernvarme.
Transmissionsledningerne er forberedt for, at forbrugere i 3 naturgasområder (analyseret i kapitel
5 med undtagelse af Breum) og udvidelsesmuligheder i Skive by, vil kunne blive tilsluttet senere.
Der er i projektforslaget dimensioneret et 67 km langt transmissionssystem, som efter Fur Kraftvarmeværks udtrædelse bliver ca. 51 km.
Varmeforsyningsområderne ændres ikke i projektforslaget. Varmegrundlaget er i projektforslaget
opgjort til 255.759 MWh/år i 2014, men vil efter Fur Kraftvarmes udtræden være på ca. 248.000
MWh/år i 2014.
I det godkendte projektforslag er der fundet et samfundsøkonomisk overskud ved udførelsen af
projektet på 157 mio. kr. over 20 år og en forbrugerøkonomisk besparelse på 20 mio. kr./år. Men
grundet øgede anlægsudgifter samt Fur Kraftvarme udtræden af projektet, er det samfundsøkonomiske overskud faldet til 41 mio. kr. over 20 år. Hvis de nye områder konverteres er det ifølge
projektforslaget muligt at opnå yderligere samfundsøkonomisk gevinst på 39 mio. kr., dette vil
ikke ændre sig synderligt efter Fur Kraftvarmes udtræden af projektet, da den samfundsøkonomiske gevinst ved at konvertere Åsted og Selde er meget begrænset.
I Skive Kommune er geotermi valgt til varmeforsyning på trods af, at der udover et geotermisk
potentiale er biogaspotentiale på ca. 22 mio. m3, som vil kunne udnyttes til fjernvarmeproduktion.
Skive Kommune har dog andre planer for biogassen, som hovedsagligt skal opgraderes til naturgaskvalitet og sende det ud på gasnettet, som beskrevet i Kommuneplantillæg nr. 22 - Temaplan
for Biogas – Skive Kommune. Derudover er storskala solvarme og eldrevne varmepumper relativ
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dyrere pr. MWh end geotermi, og samtidig giver geotermiløsningen en mulighed for at øge varmegrundlaget ved at koble de individuelt forsynede byer på det samlede system, og herved opnås
en endnu større samfundsøkonomisk gevinst.
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4 Individuel varmeforsyning
Inden for varmeplanlægningen blev det geografiske område i det åbne land tidligere betegnet
som område IV. Opvarmningen i det åbne land uden for de kollektive forsyningsområder sker i
dag ved hjælp af mange forskelligartede teknologier, se også Figur 13. Dog hovedsagligt ved brug
af oliefyr, biomassefyr, elpaneler, varmepumper og brændeovne. Brændeovne bruges tillige i
stort omfang til supplerende varme, og skyldes både ønsket om hygge, men også til supplering af
dyrere opvarmningsformer. Det nettovarmebehov som er angivet i det følgende, er for den primære opvarmningsform i bygningerne, og tager således ikke hensyn til eventuel supplerende
opvarmning fra f.eks. brændeovne.

Figur 13: Den nuværende geografiske opdeling af Skive Kommune i henholdsvis individuel varmeforsyning (blåt) og
kollektiv varmeforsyning (rød og orange).

Nettoopvarmningsbehovet fordeler sig næsten ligeligt mellem de kollektive varmeforsyningsområder, 292 GWh/år, og de individuelle varmeforsyningsområder, 273 GWh/år. Således ligger 48 %
af Skive Kommunes samlede nettovarmebehov i de individuelle varmeforsyningsområder.

4.1 Individuel opvarmning med olie
I Skive Kommune er der registeret ca. 7.350 oliefyr som samlet leverer 180 GWh/år varme til forbrugerne. Fordelingen mellem de forskellige forbrugerkategorier dækket af oliefyr fremgår af
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Figur 14. Det fremgår tydeligt at hovedparten, næsten 60 %, af varmebehovet dækket af oliefyr
stammer fra boliger, mens industrien står for lidt under 20 % og landbrug samt handel og service
hver står for omkring 10 %.
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Figur 14: Nettovarmebehov dækket af oliefyr i Skive Kommune fordelt på kategorier.

Forsyningssikkerheden af fyringsolie vil blive mindre i fremtiden, da produktionen af olie i Nordsøen på sigt vil være aftagende. Olieproduktionen kendes med stor sikkerhed, og forventes at
aftage markant, mens forbruget af olie forventes at ligge rimeligt konstant, se Figur 15. Danmark
vil således ifølge Energistyrelsens forventede forløb være nettoeksportør af olie til og med år
2020.

Figur 15: Den hidtidige produktion og forventet produktion af olie i Nordsøen. Det forventes at Danmark har en nettoek1
sport af olie indtil 2020.
1

Fra (Danmarks olie- og gasproduktion 2011, Energistyrelsen, 2012)
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Det forventede forløb i Figur 15 er den fremtidige produktion af olie i Nordsøen. Forbrugsprognosen i figuren er fra Energistyrelsens basisfremskrivning, maj 2012, og beskriver det forventede
samlede danske forbrug af olie frem til år 2030.
Forsyningssikkerheden og ønsket om en øget andel af vedvarende energi til opvarmning er grunden til, at der fra januar 2013 er forbud mod at installere oliefyr i nye bygninger jf. Bygningsreglement 2010 (BR10) (Bekendtgørelse nr. 1314 af 12/12/2012 om ændring af bekendtgørelse om
offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)). Derudover er der i den seneste energipolitiske aftale fra 2012 besluttet, at det ikke skal være muligt at installere oliefyr i eksisterende bygninger indenfor fjernvarme- eller naturgasområder fra 2016.

4.2 Individuel opvarmning med fast brændsel
I Skive Kommune er der registeret ca. 1.440 fastbrændselsfyr som samlet leverer 39 GWh/år varme til forbrugerne. I opgørelsen dækker fastbrændselsfyr både over stokerfyr og fastbrændselsfyr
fyret med biomasse, f.eks. træpiller, træflis og brænde. Fordelingen mellem de forskellige forbrugerkategoriers varmebehov dækket af fastbrændselsfyr fremgår af Figur 16. Heraf fremgår det at
fastbrændselsfyr hovedsagligt benyttes til opvarmning af bygninger benyttet til bolig- samt industriformål.
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Figur 16: Nettovarmebehov dækket af fastbrændselsfyr i Skive Kommune fordelt på kategorier.

Forsyningssikkerheden af træpiller vil sandsynligvis afhænge af udlandets efterspørgsel på biomasse, men forsyningssikkerheden af biomasse vil dog stadig være højere end for f.eks. olie og
naturgas, da ressourcen er mere jævnt fordelt på landene.

4.3 Individuel opvarmning med halm
I Skive Kommune er der registeret ca. 230 halmfyr som samlet leverer 6,5 GWh/år varme til forbrugerne. Fordelingen mellem de forskellige forbrugerkategoriers varmebehov, der er dækket af
halmfyr fremgår af Figur 17. Heraf fremgår det at halmfyr hovedsagligt benyttes til opvarmning af
landbrugsbygninger og boliger, hvor sidstnævnte typisk er stuehuse i forbindelse med landbrugs32

ejendomme. Landbrugsbygninger dækker over bygninger til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding og lignende.
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Figur 17: Nettovarmebehov dækket af halmfyr i Skive Kommune fordelt på kategorier.

Forsyningssikkerheden af halm vil sandsynligvis, således også afhænge af efterspørgsel på halm til
biobrændsler, men forsyningssikkerheden af biomasse vil dog være højere end for f.eks. olie og
naturgas, da ressourcen er mere jævnt fordelt på landene. Halmressourcen er opgjort til 143 GWh
i Energibalance 2009 for Skive Kommune.

4.4 Individuel opvarmning med el
I Skive Kommune er der registeret ca. 3.700 bygninger opvarmet med elektricitet. Opvarmningen
med elektricitet sker både ved brug af elpaneler, også kaldet elvarme, og varmepumper.
4.4.1 Elpaneler
Elpaneler leverer 38 GWh/år varme til forbrugerne i Skive Kommune, og der er registeret ca.
3.600 bygninger med elpaneler. Fordelingen mellem de forskellige forbrugerkategoriers varmebehov, som er dækket af elpaneler fremgår af Figur 18. Heraf fremgår det at elpaneler hovedsagligt benyttes til opvarmning af bygninger til fritidsformål, især sommerhuse, og til boliger. Hvor
førstnævnte alene står for over halvdelen af nettovarmebehovet til elpaneler.
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Figur 18: Nettovarmebehov dækket af elpaneler i Skive Kommune fordelt på kategorier.

Elpaneler er typisk en dyr opvarmningsform til helårshuse, da elektricitet er et dyrt brændsel. De
kortsigtede udgifter til elpaneler til f.eks. sommerhuse er lave, da installationsomkostningerne er
lave. Derfor benyttes elpaneler tit i bygninger til fritidsformål. Elektricitet er pålagt elafgift, som
består af en række afgifter og bidrag. Ved opvarmning med elektricitet gives et mindre afgiftsfradrag for forbrug der overstiger 4.000 kWh el pr. år. Da elektricitet er højværdig energi, er opvarmning med elektricitet ikke den mest hensigtsmæssige anvendelse, på trods af 100 % nyttevirkning ved elpaneler.
4.4.2 Varmepumper
I Skive Kommune er der registeret ca. 120 varmepumper, som leverer 3,5 GWh/år varme til forbrugerne. Fordelingen mellem de forskellige forbrugerkategoriers varmebehov der er dækket af
varmepumper fremgår af Figur 19. Heraf fremgår det, at varmepumper hovedsagligt benyttes til
opvarmning af boliger og landbrugsbygninger.

Nettovarmebehov (MWh/år)
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Figur 19: Nettovarmebehov dækket af varmepumper i Skive Kommune fordelt på kategorier.
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Varmepumper er en god opvarmningsform til helårshuse, da årsnyttevirkningen for varmepumper
er høj. Installationsomkostningerne til varmepumper afhænger af typen, men er lavere for luftbaserende end for væskebaserende. Omvendt er luftbaserede varmepumper dyrere i drift end væskebaserede, da årsnyttevirkningen er højere for sidstnævnte. Væskebaserede varmepumper
giver også typisk en bedre varmekomfort. I bl.a. sommerhuse kan luftbaserede varmepumper dog
bruges, hvis varmebehovet ikke primært ligger i vinterperioden.
Elektricitet er som beskrevet pålagt med en elafgift, som består af en række afgifter og bidrag.
Ved opvarmning med elektricitet, herunder varmepumper, gives et mindre afgiftsfradrag for forbrug der overstiger 4.000 kWh el pr. år. Ved brug af elektricitet til varmepumper udnyttes den
højværdige energi bedre end ved brug af elpaneler, da varmepumper normalt har en normeffektivitet på mellem 250 og 350 % afhængig af type og fabrikat.
Foruden de nævnte opvarmningsformer til individuel varmeforsyning i Skive Kommune er der et
restopvarmningsbehov på 6 GWh/år, som dækkes med andre opvarmningsmidler. Dette opvarmningsbehov dækket af andre opvarmningsmidler kan både ligge i de kollektive og individuelle
varmeforsyningsområder, og udgør 1 % af det samlede opvarmningsbehov i Skive Kommune.

4.5 Supplerende opvarmning
Supplerende opvarmning benyttes i en del bygninger i Skive Kommune til at supplere opvarmningen med en anden varmeinstallation end den primære varmeinstallation.
4.5.1 Fast brændsel
Der er registreret ca. 5.200 ovne til fast brændsel, typisk brændeovne, i Skive Kommune. De benyttes hovedsagligt til supplerende opvarmning i boliger og sommerhuse.
4.5.2 Sol
I Skive Kommune er der registreret ca. 150 bygninger med solpaneler – såkaldte solfangere – som
supplerende opvarmning.
4.5.3 Elektricitet
Elpaneler benyttes i ca. 125 bygninger til supplerende opvarmning i Skive Kommune, og varmepumper i ca. 30 bygninger.

4.6 Fremtidig individuel varmeforsyning
I de områder af Skive Kommune, hvor der i fremtiden ikke satses på kollektiv varmeforsyning, er
det relevante alternativ til individuel opvarmning med varmepumper eller biomassefyr. De eksisterende varmeinstallationer kan eventuelt suppleres med solvarme, men den primære opvarmning bør dog på sigt hovedsagligt ske ved brug af varmepumper – eventuelt med supplerende
opvarmning. Det generelle varmebehov for bygningerne i det åbne land bør mindskes gennem
energirenoveringer af bygningsmassen, eventuelt i forbindelse med at opvarmningsformen i bygningen skiftes. Oftest kan der være en økonomisk fordel ved etablere solvarme samtidig med, at
tagbelægningen udskiftes, eller opvarmningsformen skiftes. Det samme gør sig gældende i forbindelse med energirenoveringer, ligesom det også gør sig gældende for etablering af varmepumpe i forbindelse med energirenovering.
På Figur 20 vises den fremtidige varmeforsyning for Skive Kommune med individuel varmeforsyning i det åbne land og med nuværende kollektiv varmeforsyning med naturgas og fjernvarme.
Varmeplan for Skive Kommune - FORSLAG
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Figuren viser også planlagt kollektiv varmeforsyning med fjernvarme. Disse planlagte områder skal
på sigt udarbejdes som projektforslag og vedtages i henhold til varmeforsyningsloven, før de kan
realiseres. I de resterende individuelle forsyningsområder i Skive Kommune skal opvarmningen i
boliger på sigt foregå med varmepumper.

Figur 20: Den fremtidig geografiske opdeling af Skive Kommune i henholdsvis individuel varmeforsyning (blåt) og kollektiv varmeforsyning (fjernvarme og naturgas hhv. rød og orange). De grønne områder er skitserede kollektive varmeforsyningsprojekter med fjernvarme.

4.6.1 Varmepumper
I forhold til fremtidens energisystem og anbefalingerne hertil, er varmepumper den fortrukne
opvarmningsform i det åbne land uden for kollektiv varmeforsyning. I fremtidens energisystem
med store mængder strøm fra vindmøller, vil opvarmning med varmepumper både være en brugerøkonomisk og samfundsøkonomisk fordel i områderne uden for kollektiv forsyning.
En varmepumpe fungerer principielt som et ”omvendt køleskab”, som omdanner varmeenergi på
et lavt energiniveau til varme på et højt energiniveau vha. en kompressor. På husstandsniveau er
luft/vand og jord/vand (også kaldet væske/vand) de mest almindelige typer. Jordvarmeanlæggene
har typisk den bedste virkningsgrad ikke mindst i vinterperioden, hvor varmebehovet er størst.
Nogle anlæg har indbygget elpatron, så varmepumpe og elpatron kan fungere som eneste varmekilde også i huse med et større energiforbrug til eksempelvis varmt brugsvand. De fleste varme36

pumper kan dog i dag køre ved to temperatursæt således de kan opvarme vandet til hhv. rumvarme og varmt brugsvand adskilt. Herved opnås den samlede højeste normeffektivitet.
Den bedste virkningsgrad fås således ved at vælge et jordvarmeanlæg, der dog er dyrere i investering. Derudover opnås en bedre virkningsgrad ved at ejendommen er godt isoleret, hvis der benyttes gulvvarme, eller hvis rumtemperaturen eksempelvis sænkes fra 22 °C til 20 °C. Jordvarmeanlæg bliver mere og mere udbredt til erstatning af oliekedler uden for de kollektive varmeforsyningsområder, fordi det giver en mindre omkostning til brændsel samtidig med, at det kræver
mindre vedligeholdelse end eksempelvis et træpillefyr.
Beregning 1 viser referencesituationen med fortsat drift af et ældre oliefyr, hvor det dog forudsættes at det er nødvendigt at investere i en ny olietank. Den årlige varmeregning for et varmebehov på 18,1 MWh er således 28.365 kr. inkl. moms (2011-priser).
kr./år

Individuelt oliefyr (ældre)

kr./år

ekskl. moms inkl. Moms

Årsnyttevirkning, fyr
Olieforbrug
Drift og vedligehold
Årlig varmeudgift i alt

80%
2.263 l

Investering (Olietank)
Finansiering

6.400 kr.
kurs
100

á

8,78 kr./l

5%

19.874
2.304
22.178

24.842
2.880
27.723

20 år

514
642
22.692
28.365
Beregning 1: Forbrugerøkonomi ved drift af ældre oliefyr. Det forudsættes at der ved fortsat drift skal investeres i ny
olietank.

I Beregning 2 er forbrugerøkonomien ved at udskifte et ældre oliefyr ud med et jordvarmeanlæg
(væske/vand-varmepumpe) undersøgt. I beregningen antages det at bygningen er et standard
fritliggende enfamiliehus med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh, og at varmeinstallationen er
radiatorer.
kr./år

Varmepumpe (væske/vand)
Normeffektfaktor
Elforbrug
Drift og vedligehold
Årlig varmeudgift
Investering (Varmepumpe mv.)
Finansiering

kr./år

ekskl. moms inkl. Moms
3,3
6.116 kWh

á

1,58 kr. /kWh

9.683
1.437
11.120

12.103
1.797
13.900

7.126
18.246

8.907
22.807

4.446

5.557

88.800 kr.
100

5%

20 år

Differens
Ældre oliefyr - varmepumpe

Der er ikke medregnet inflation
Beregning 2: Forbrugerøkonomi ved investering og drift i jordvarme (væske/vand-varmepumpe), og differens mellem
opvarmning med ældre oliefyr og jordvarme (varmepumpe).

Beregning 2 viser, at der er 5.557 kr. inkl. moms at spare om året i varmeregning for et enfamilieshus med et varmebehov på 18,1 MWh ved at skifte til et jordvarmeanlæg frem for et ældre
oliefyr. Den årlige varmeregning vil således ligge på 22.807 kr. inkl. moms. Af Beregning 2 kan det
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udledes, at investeringen har en simpel tilbagebetalingstid på 7,5 år. Begge beregninger er i 2011priser.
4.6.2 Træpillefyr
Varme produceret med træpiller har længe været et billigt alternativ til olie, som kan dække en
ejendoms samlede varmebehov. Et træpillefyr fungerer som et oliefyr, hvor der i stedet for olie
forbrændes træpiller. Selve træpillefyret er relativt billigt i anskaffelse, men betyder at forbrugeren skal bruge mere tid på drift og vedligeholdelse, da træpillekedlen skal renses for aske, og at
pillerne kan give støvproblemer. Asken fra fyret kan indeholde tungmetaller, men anvendes dog
typisk som lokal gødning. Et træpillefyr kan ved dårlig forbrænding, som typisk er i sommerhalvåret, eller ved manglende rensning af fyret give anledning til røggener. For at undgå det ekstra
besvær i forhold til arbejdsmængden ved driften vælger mange derfor at investere i automatisk
indføring af træpiller med snegl. Endvidere fylder brændslet og fyret også væsentligt mere end et
oliefyr, og det er derfor nogle gange nødvendigt med tilbygning i forbindelse med skift til træpillefyr.
Biomassen bør i forhold til fremtidens energisystem og anbefalingerne hertil så vidt muligt benyttes til kraftvarmeproduktion. Kraftvarmeproduktionen på biomasse skal bruges til at indregulere
de store mængder strøm fra vindmøller og bidrage med systemydelser til elnettet. Derfor bør
mængden af biomassefyr i Skive Kommune så vidt muligt holdes på et minimum og kun på de
ejendomme, som ikke har mulighed for anden varmeforsyning.
Forbrugerøkonomien ved at udskifte et ældre oliefyr med et træpillefyr er undersøgt i Beregning
3. I beregningen antages det at bygningen er et standard fritliggende enfamiliehus med et årligt
varmeforbrug på 18,1 MWh, og at varmeinstallationen er radiatorer.
kr./år

Individuelt træpillefyr
Årsnyttevirkning, fyr
Træpilleforbrug
Drift og vedligehold
Årlig varmeudgift i alt
Investering (Træpillefyr mv.)
Finansiering

kr./år

ekskl. moms inkl. Moms
85%
4.346 kg

82.100 kr.
kurs
100

á

1,78 kr./kg

5%

20 år

7.753
2.433
10.186

9.691
3.041
12.732

6.588
16.774

8.235
20.967

5.918

7.398

Differens
Ældre oliefyr - træpillefyr

Der er ikke medregnet inflation
Beregning 3: Forbrugerøkonomi ved investering og drift af træpillefyr, og differens mellem opvarmning med ældre oliefyr og træpillefyr.

Beregning 3 viser, at der er 7.398 kr. inkl. moms at spare om året i varmeregning for et enfamilieshus med et varmebehov på 18,1 MWh ved at skifte til et træpille frem for et ældre oliefyr. Den
årlige varmeregning vil således ligge på 20.967 kr. inkl. moms. Begge beregninger er i 2011-priser.
Af Beregning 3 kan det udledes, at investeringen har en simpel tilbagebetalingstid på lidt over 6
år. For referencesituationen med oliefyr henvises til Beregning 1.
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4.6.3 Solvarme
Solpanelers – såkaldte solfangere – opgave er at fange solens stråler og omsætte dem til varme.
Solfangeren består af en sort absorber, som er monteret i en isoleret kasse med et dæklag af glas
eller plast. Den opfangede energi i solfangeren overføres til en væske, som overfører varmen fra
solfangeren til en varmtvandsbeholder, hvorfra der kan hentes varmt vand til brugsvand og evt.
rumopvarmning. Et solvarmeanlæg kræver så godt som ingen vedligeholdelse.
Det er muligt at installere solvarme på alle bygninger. Den største produktion opnås dog fra sydvendte tagflader med en hældning på 30-60° uden væsentlig skygge. En sådan placering vil kunne
findes på ca. halvdelen af alle bygninger. På de øvrige bygninger vil solfangerarealet evt. skulle
øges med 25 % pga. mindre optimal placering af solfangeren.
Solfangeren kan dække omkring 20 % af en boligs varmebehov til varmt brugsvand og rumvarme.
Solfangeren anvendes hele året, men har størst effekt i sommermånederne, hvor solen står højst,
og der er flest solskinstimer. Mens der om vinteren ikke er sol nok til opvarmning. Hermed kan
solfangeren ikke være eneste varmekilde og skal således suppleres med anden primær opvarmning. Solfangeren leverer varme til en fast pris, da solenergien er gratis, og økonomien vil derfor
være uafhængig af prisen på den øvrige primære opvarmning. Med dagens brændselspriser vil
økonomien således være bedre, hvis anlægget fortrænger olie, end eksempelvis træpiller.
I Beregning 4 er forbrugerøkonomien ved at supplere varmeproduktionen fra et ældre oliefyr med
solfangere undersøgt. I beregningen antages det, at bygningen er et standard fritliggende enfamiliehus med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh, og at varmeinstallationen er radiatorer, samt at
solfangerne kan dække 20 % at det samlede årlige varmebehov til rumvarme og varmt brugsvand.
Oliefyr med supplerende solvarme
Årsnyttevirkning, fyr
Varmedækning, solvarme
Olieforbrug
Sparet olieforbrug
Drift og vedligehold

Investering (Solvarmeanlæg)
Investering (Olietank)
Finansiering

80%
20%
1.810 l
453 l

28.000 kr.
6.400 kr.
kurs
100

kr./år
kr./år
ekskl. moms inkl. Moms
á
á

5%

8,78 kr./l
8,78 kr./l

15.899
3.975
2.304
18.203

19.874
4.968
2.880
22.754

20 år

2.760
20.964

3.450
26.205

Årlig besparelse med solvarme
1.728
2.160
Beregning 4: Forbrugerøkonomi ved investering og drift af solvarmeanlæg til supplering af oliefyr, og den årlige besparelse ved investering og drift af den supplerende solvarme.

Af Beregning 4 fremgår det, at der kan spares 2.160 kr. inkl. moms om året i varmeregning for et
enfamilieshus med et varmebehov på 18,1 MWh ved at investere i solvarme. Den årlige varmeregning vil således ligge på 26.205 kr. inkl. moms for et enfamilieshus med et ældre oliefyr og
supplerende solvarme. Begge beregninger er i 2011-priser. Af Beregning 4 kan det udledes, at
investeringen har en simpel tilbagebetalingstid på 7 år.
Den årlige besparelse ved at investere i at supplere opvarmningen med solfangere er næsten 0
kr., hvis et standard fritliggende enfamiliehus med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh har et
træpillefyr eller jordvarmeanlæg. Dog er der en miljøgevinst ved investeringen både ved træpillefyr og jordvarme. Ved supplering af et træpillefyr med solvarme er der således også den gevinst,
at der i sommerhalvåret kan undgås korte drifttider på fyret, hvilket ellers giver en dårlig nytteVarmeplan for Skive Kommune - FORSLAG
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virkning og behov for ekstra vedligehold. Endelig er fordelen ved solfangere at prisen for varmen
er kendt, og der ikke er risiko for stigning i brændselspriserne, som der er for olie, træpiller og el.
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5 Analyse af 6 naturgasområder
Dette kapitel indeholder en analyse af de 4 naturgasområder, der er mulige at konvertere til
fjernvarme baseret på primært geotermivarme (se Figur 21).

5.1 Forhold til overordnet planlægning og lovgivning
For at konvertere eksisterende kollektive varmeforsyningsområder fra naturgasforsyning til fjernvarmeforsyning skal et projektforslag, der beskriver projektet godkendes af kommunalbestyrelsen. Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affattet i
Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 374 af 15/04/2013 om godkendelse af projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg).
I henhold til Projektbekendtgørelsen, er der i relation til konvertering fra naturgas til fjernvarme
taget udgangspunkt i § 8:
”§ 8. Kommunalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et områdes forsyningsform fra
individuel naturgasforsyning til fjernvarme, under forudsætning af, at varmedistributionsvirksomheden yder en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet, jf. dog stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om kompensationens størrelse på baggrund af de kriterier, der er
fastlagt i stk. 2 og 3 samt bilag 2.
…
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan godkende et projekt, der er omfattet af stk. 1, uden økonomisk
kompensation, hvis
1) projektet vedrører et område uden etableret naturgasdistributionsnet,
2) naturgasdistributionsselskabet ikke ønsker kompensation, eller…”
Samlet set betyder § 8, at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme
og dermed også konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning såfremt, dette samfundsøkonomisk set er fordelagtigt, og der ydes en kompensation jf. bilag 2, såfremt naturgasselskabet
ønsker det.
Kompensationen ved konvertering fra naturgas til fjernvarme i Skive Kommune vil i 2013 være
737,20 kr. for et standardhus med et nettovarmebehov på 18,1 MWh/år. Dette beløb vil årligt
blive pristalsreguleret ud fra nettoprisindekset i det forrige kalenderår.

5.2 Mulige konverteringsområder
I Skive Kommune ligger der 4 individuelt naturgas forsynede landsbyer, der kan tilkobles det samlede net med geotermivarme (se Figur 21). De analyserede landsbyer er:





Breum
Hem
Jebjerg
Oddense

For hver by lægges der et fjernvarmeledningsnet ud til de bygninger, der har et varmebehov. Bygningernes varmebehov er fundet vha. BBR data, som er konverteret til et årligt varmebehov ud fra
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Varmeatlas 2011 af Bernd Möller, Aalborg Universitet. Varmeatlasset beregner varmebehovet for
hver enkelt bygning baseret på følgende BBR-data: Anvendelse, opførelsesår og areal.

Figur 21: Oversigtskort hvor alle de analyserede landsbyer fremgår.

5.2.1 Breum
Breum består af 341 boliger samt 25 erhversadresser. Varmebehovet i Breum er på 8.472
MWh/år. Af Figur 22 fremgår det analyserede forsyningsområde i Breum.
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Figur 22: Muligt forsyningsområde I Breum.

Veksler stationen er placeret, der hvor det forventes, at transmissionsledningen kommer ind til
landsbyen, således varmens vej fra geotermianlægget til forbrugerne er kortest mulig.
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Figur 23: Ledningsnet i Breum.

Varmetabet i det udlagte hovedledningsnet (se Figur 23) er beregnet til 1.059 MWh/år og stikledningstabet er beregnet til 649 MWh/år. Det samlede varmetab vil således udgøre 17 % af varmeproduktionen, der overføres til distributionsnettet i vekslerstationen.

5.2.2 Hem
Hem består af 233 boliger og 19 erhvervsadresser. Det samlede varmebehov i Hem er opgjort til
5.149 MWh pr. år.
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Figur 24: Forsyningsområde I Hem.

Veksler stationen i Hem er placeret, hvor transmissionsnettet løber ind i landsbyen Hem.
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Figur 25: Forslag til ledningsnet I Hem.

Varmetabet i hovedledningsnettet er beregnet til 565 MWh/år og i stikledningerne til 404
MWh/år svarende til et samlet varmetab på 16 % af varmen, der sendes ind i landsbyen Hem.
5.2.3 Jebjerg
Jebjerg består af 473 boliger og 41 erhvervsadresser. Det samlede varmebehov er beregnet til
13.625 MWh/år.
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Figur 26: Forsyningsområde for Jebjerg.

Varmecentralen er placeret i den sydlige ende af Jebjerg.
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Figur 27: Fjernvarmeledningsnet i Jebjerg.

Varmetabet i det udlagte hovedledningsnet er beregnet til 1.305 MWh/år, og varmetabet stikledningerne er beregnet til 963 MWh/år. Hermed bliver det totale varmetab på 14 % af varmen, der
distribueres fra vekslerstationen.
5.2.4 Oddense
Landsbyen Oddense består af 274 boliger og 33 erhvervsadresser. Varmebehovet er beregnet til
9.630 MWh/år.
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Figur 28: Forsyningsområde i Oddense.

Vekslerstationen, der forbinder transmissionsnettet med distributionsnettet i Oddense, er placeret i den sydlige ende af Oddense.
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Figur 29: Fjernvarmedistributionsnet i Oddense.

Varmetabet i hovedledningsnettet i Oddense er beregnet til 863 MWh/år, mens varmetabet i
stikledningerne er beregnet til 553 MWh/år. Det samlede varmetab bliver således 14 % af varmen, der skal føres over veksleren i Oddense.

5.3 Analyse af landsby
I dette afsnit beskrives beregningerne af selskabsøkonomi, forbrugerøkonomi og samfundsøkonomi for konvertering af individuel naturgas til fjernvarme for Breum. De resterende analyserede
konverteringsområder beskrives kun vha. kortene i det forudgående afsnit og resultaterne i det
efterfølgende afsnit.
Omkostningerne til transmissionsnet medregnes ikke i de selskabsøkonomiske konsekvensberegninger og i forbrugerøkonomien for landsbyerne, idet omkostningerne til varmen fra transmissionssystemet regnes fra vekslerstationen til slutbrugerne. I de samfundsøkonomiske beregninger
medregnes de øgede omkostninger til transmissionsledninger.
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5.3.1 Selskabsøkonomi
Ved beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af projektområdet set fra det kommende fjernvarmeselskabs side. Projektområdet er
landsbyen Breum.
Selskabsøkonomien er sammensat ud fra hvile i sig selv princippet, hvilket skyldes, at fjernvarmeselskaber ikke må tjene penge, men forbrugerne skal betale den kostægte pris for fjernvarmen.
Distributionsnettet består af de fjernvarmeledninger, der forsyner forbrugerne i Breum med varme fra vekslerstationen og ud til forbrugerne. Hovedledningerne er ledningerne i vejen, mens
stikledningerne er ledningen til den enkelte forbruger fra hovedledningen til fjernvarmeunitten i
huset.
Hovedledningsnettet er udlagt som vist i Figur 23. Optællingen af ledningstyper og sammentælling af længder fremgår af Tabel 3.

TYPE

LÆNGDE

ANTAL

Tracé m

m

enhedspris, tracé

PRIS

kr./m

kr.

ø26

122

4.199

2.100

1.261

2.647.476

ø33

104

3.161

1.580

1.280

2.022.758

ø42

80

2.340

1.170

1.337

1.564.557

ø48

44

1.424

712

1.462

1.041.236

ø60

26

967

484

1.583

765.491

ø76

71

2.252

1.126

1.753

1.973.887

ø88

35

1.071

536

2.036

1.090.553

ø114

30

605

302

2.203

665.912

ø139

24

527

263

2.425

638.721

ø168

24

810

405

2.635

1.067.649

560

17.356

8.678

1.553

13.478.241

I alt

Tabel 3: Ledningstyper opgjort i længder for hovedledningsnettet i Breum.

Omkostninger til stikledninger er antaget at beløbe sig til 20.000 kr. pr. forbruger og målere til
2.000 kr. pr. forbruger. Dertil er der lagt 5 % til uforudsete omkostninger, og slutteligt er der lagt 8
% på til projektering.

Ledningsnet
Stikledninger
Målere
Uforudsete
Projektering og tilsyn

13.478.241
7.480.000
748.000
1.085.312
1.823.324
24.614.877

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Beregning 5: Samlede omkostninger til ledningsnet i Breum.

Det samlede distributionsledningsnet beløber sig til 24,6 mio. kr.
Til investeringen i ledningsnettet lægges en omkostning på 1,5 mio. kr. til vekslerstationen, der
består af en bygning med pumper og vekslere, der sørger for at forsyne distributionssystemet
med den nødvendige varme til Breum. Herved bliver den samlede investering på 26,1 mio. kr.
Renter og afskrivninger beløber sig med 5 % i rente og over 30 år til 1,7 mio. kr. pr. år.
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Det vælges, at investeringen skal betales med de faste omkostninger til fjernvarmen. Herved bliver den faste omkostning på 4.642 kr. pr. forbruger pr. år ved en ligelig fordeling på alle de mulige
forbrugere bestående af 374 boliger og 25 erhvervsejendomme.
Der er ikke medregnet et tilslutningsbidrag, og fordelingen mellem erhverv og bolig er ikke medregnet i det faste bidrag. Dette kan differentieres. Men det skal være attraktiv for alle at konvertere fra naturgas til fjernvarme.
Der betales derudover et fast årligt beløb - en såkaldt målerleje, der går til administration.
Omkostninger, der er valgt at blive pålagt den variable afregning, er omkostninger til produktion
af varme til varmesalg og nettab, omkostninger til el og vandbehandling samt drift og vedligehold
af ledningsnet og vekslerstation. Der er til drift og vedligehold afsat 1 % af investeringen. Der er i
beregningerne antaget en varmeproduktionspris på 319 kr./MWh på geotermivarmen, oplyst af
Skive Geotermi A/S i oktober 2012.

Varmesalg
Varmetab
el og vandbehandling
D&V
Total

2.702.568
544.738
250.000
261.149
3.758.454

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

Beregning 6: Samlede variable omkostninger for Breum.

Når den totale variable omkostning til produktion af varme deles ud på den solgte varme, bliver
prisen hos forbrugerne på 444 kr./MWh ekskl. moms.
5.3.2 Forbrugerøkonomi
Forbrugerøkonomien regnes for to scenarier: Forbrugerne i Breum betaler den nuværende pris
for individuel naturgas, se Beregning 7, eller forbrugerne betaler den forventede fjernvarmepris,
se Beregning 8.
kr./år

Individuel naturgasfyring
Årsnyttevirkning, fyr
Naturgasforbrug
Drift og vedligehold
Årlig varmeudgift i alt
Naturgaskedel
finansiering

kr./år

ekskl. moms inkl. Moms
90%
1.828 m3

kurs

30.000
100

7,44 kr./m3

á

5%

13.602
1.500
15.102

17.003
1.875
18.878

20 år

2.407
3.009
17.510
21.887
Beregning 7: Beregning af årlig varmeudgift til individuel naturgas for et standard hus med et varmebehov på 18,1
MWh/år.

Naturgasprisen er naturgasprisen fra Energitilsynet på 9,30 kr./m3 naturgas inkl. moms for en
gennemsnitlig dansk husholdningskunde i 2. kvartal 2011.
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kr./år
kr./år
ekskl. moms inkl. Moms

Fjernvarmeforsyning
Varmekøb
Målerleje
Fast afgift
Drift og vedligehold
Årlig varmeudgift

Tilslutningsbidrag
Tilslutning over 25 kW
Egen installation
Finansiering

18,1 MWh á

444 kr. /MWh
500 kr./år
4.642 kr./år

8.030
500
4.642
800
13.971

10.037
625
5.802
1.000
17.464

0 kr.
0 kr.
20.000 kr.
20.000 kr.
100

5%

30 år

1.301
1.626
15.272
19.090
Beregning 8: Beregning af årlig varmeudgift til fjernvarme i Breum for et standard hus med et varmebehov på 18,1
MWh/år.

For varmeforbrugerne i Breum vil det være muligt at opnå en besparelse på ca. 2.800 kr./år inkl.
moms ved konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme.
5.3.3 Samfundsøkonomi
Samfundsøkonomien beregnes for konsekvensen af konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme i Breum.
Den ekstra transmissionsledning, som er 3,7 km lang, giver en ekstra investering på 5,2 mio. kr.
Denne værdi tillægges de 26,1 mio. kr. i nye vekslerstation og ledningsnet. Hertil kommer installationen i husene på ca. 7,5 mio. kr. Den samlede investering set med samfundsøkonomiske øjne
er dermed 38,8 mio. kr. Der er medregnet en skrapværdi på to tredjedele af investeringen, da den
tekniske levetid for fjernvarmerør er 60 år.
Brændselssammensætningen og ændrede afgifter er beregnet ud fra et gennemsnit pr. MWh
varmebehov i byerne fra projektforslag vedrørende geotermi, november 2011. I projektforslaget
er brændslet for den samlede mulige udvidelse fundet. Bioolien medregnes ikke i samfundsøkonomien, idet den er minimal. Den udgør således 0,019 MWh bioolie pr. producerede MWh.
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Forudsætninger for beregning af samfundsøkonomi
Skabelon udarbejdet af:
PlanEnergi, den 3. november 2011 / Niels From
Projekt udarbejdet af:
PlanEnergi, den 10. december 2011 / Anna Bobach
Grundlag:

Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet
Energistyrelsen, april 2011, samt Tillægsblad for do. af 2. september 2011.

Værk:
Projekt:

Breum ny fjernvarme
Konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme

Samfundsøkonomisk overskud:

7.810

Energiomsætning
Varme ab værk
Brændsel 1
Brændsel 2
Brændsel 3
Brændsel 4
Brændsel 5
Brændsel 6
Brændsel 7
Brændsel 8
El-produktion
El-forbrug

MWh/år
MWh/år
MWh/år
MWh/år
MWh/år
MWh/år
MWh/år
MWh/år
MWh/år
MWh/år
MWh/år

Prisniveau
Intern rente

2011-kr
5,00%

Økonomi
Drift og vedligehold
Afgifter minus tilskud

2011-kr/år
2011-kr/år

År
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

2010-søkr

374

Reference

Projekt
10.180
0
1.271
6.387
3.990

12.103

Brændselstype
Naturgas
Naturgas
Træpiller (industri)
Træflis

668

Reference
748.000

Projekt
152.700
-2.444.403

Reference
Investering
2011-kr
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000
561.000

Projekt
Investering
2011-kr
38.800.000

-25.866.667

Gennemførelsesgrad
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Beregning 9: Samfundsøkonomisk beregning for Breum.

I Beregning 9 er samfundsøkonomien for konsekvensen ved projektet om konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme i Breum beregnet. Referencesituationen i beregningen er således den
nuværende situation med individuel naturgasforsyning i Breum. I beregningen indgår konsekvensen for energiomsætningen og økonomien ved projektet i forhold til referencen. Energiomsætningen i referencen foregår i individuelle naturgasfyr, hvor brændselstypen er naturgas. I projektet foregår energiomsætningen i motoranlæg, forgasningsanlæg, som ligeledes producerer el og
varme, træpillekedel samt fliskedel, hvor brændselstyperne er henholdsvis naturgas, træpiller og
træflis. Naturgassen forbrændes i motoranlæg, som derved producerer el og varme, og træpiller54

ne benyttes i forgasningsanlægget og træpillekedler i Skive. Træflisen benyttes til drivvarme i geotermianlægget. Det mistede afgiftsprovenu i den samfundsøkonomiske beregning er på 2.444.403
kr., og er udregnet på baggrund af tal fra det udarbejde projektforslag omkring Skive geotermi og
varmetransmission, november 2010. Beregningen viser, at det samfundsøkonomisk set er rentabelt at forsyne Breum med geotermivarme, under den forudsætning at implementeringen – konverteringen fra individuel naturgas til fjernvarme – sker over 2 år.
På tilsvarende måde beregnes de resterende konverteringsområder. Til de andre konverteringsområder er der dog ingen omkostning til transmissionsledning, idet de ligger langs transmissionsledningen, der er planlagt til de eksisterende fjernvarmeværker i Skive Kommune. Der regnes for
de resterende nye forsyningsområder med en implementering over 3 år.

5.4 Resultater for konverteringsområderne
I dette afsnit præsenteres økonomien for de forskellige konverteringsområder. I det selskabsøkonomien og forbrugerøkonomien er nært forbudne, præsenteres forbrugerøkonomien alene sammen med samfundsøkonomien.
5.4.1 Forbrugerøkonomi
Forbrugerøkonomien er beregnet for en fjernvarmekunde med et forbrug på 18,1 MWh/år svarende til et standardhus i følge Dansk Fjernvarme.
Fast afgift
Målerleje variabel
D&V +
Breum
4,642
500
8,030
Hem
4,594
500
8,301
Jebjerg
4,330
500
7,521
Oddense
4,766
500
7,717
Tabel 4: Forbrugerøkonomi for de 4 konverteringsområder, opgjort i kr./år.

inv. total ekskl. moms inkl. moms
2,101
15,272
19,090
2,101
15,496
19,369
2,101
14,452
18,065
2,101
15,084
18,855

Forbrugerøkonomien med ny fjernvarme er generelt bedre end forbrugerøkonomien for et tilsvarende hus på individuel naturgas. Varmeprisen for individuel naturgas er tilsvarende på 21.887
kr./år (2011-priser).

5.4.2 Samfundsøkonomi
Den samfundsøkonomiske gevinst ved at konvertere de 4 områder er beregnet og resultaterne
fremgår af Tabel 5.

Breum
Hem
Jebjerg
Oddense

Samfundsøkonomisk overskud
7.810 kr.
2,7 mio. kr.
12,0 mio. kr.
6,7 mio kr.

Tabel 5: Samfundsøkonomisk overskud for de 4 konverteringsområder.

5.4.3 Miljø
Den miljømæssige besparelse ved at konvertere de 4 områder er beregnet og resultaterne fremgår af Tabel 6.
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CO2-ækvivalenter
Breum
-2175 tons/år
Hem
-1287 tons/år
Jebjerg
-3408 tons/år
Oddense
-2160 tons/år
Tabel 6: Miljømæssig besparelse for de 4 konverteringsområder.
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6 Analyse af ny fjernvarme uden for transmissionssystemet
Der er i forbindelse med geotermiprojektet undersøgt, om det var muligt at lade transmissionsnettet forsætte gennem Skive via Højslev-Nr. Søby Fjernvarmeværk og videre til Hald. Ledningen
er dog ikke interessant, idet Højslev-Nr. Søby Fjernvarmeværk ikke er med i geotermiprojektet.
Ledningen til Hald er ikke interessant alene, idet den er for lang i forhold til varmeaftaget.
Det vælges på denne baggrund at undersøge, hvilke andre muligheder der er for at etablere ny
fjernvarme i området ved Hald. Analyseområdet omfatter Hald og Ørslevkloster samt de nærved
liggende landsbyer: Hejlskov, Bøstrup og Lund (se Figur 30).
Projektet skal godkendes - ligesom konvertering af naturgasområder i beskrevet afsnit 5.1 Forhold
til overordnet planlægning og lovgivning – af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan
godkende projekter med positiv samfundsøkonomi, og som ikke forrykker gasselskabets økonomi
væsentligt.

Figur 30: Analyseområde for ny Fjernvarme.

Den nuværende varmeforsyning i Hald og Ørslevkloster er en blanding af olie og naturgas, mens
Hejlskov, Bøstrup og Lund primært er forsynet med individuel olie (se Figur 31).
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Der er 229 mulige kommende fjernvarmeforbrugere i Hald og Ørslevkloster, hvoraf de 26 er erhvervsadresser. Tilsvarende er der 332 mulige fjernvarmforbrugere, hvis forsyningsområdet udvides til også at have Hejlskov, Bøstrup og Lund med. I det store forsyningsområde er der optalt 41
erhvervsadresser med varmebehov.

Figur 31: Nuværende opvarmningsmiddel for Hald, Ørslevkloster, Hejlskov, Bøstrup og Lund.

6.1 Selskabsøkonomi
Selskabsøkonomien beregnes for henholdsvis Hald og Ørslevkloster alene, og hvor landsbyerne
Hejlskov, Bøstrup og Lund er medregnet. Varmetætheden er størst i Hald og Ørslevkloster, mens
der er relativt flere oliefyr at erstatte i Hejlskov, Bøstrup og Lund.
6.1.1 Hald og Ørslevkloster
Omkostningerne til hovedledningsnet beløber sig til 11,2 mio. kr.

58

TYPE

LÆNGDE

ANTAL

Tracé m

m

enhedspris, tracé

PRIS

kr./m

kr.

ø26

101

3529,41

1764,705

1.261

2.225.293

ø33

52

1770,71

885,355

1.280

1.133.254

ø42

57

2331,5

1165,75

1.337

1.558.608

ø48

36

1217,82

608,91

1.462

890.226

ø60

23

645,17

322,585

1.583

510.652

ø76

38

1756,83

878,415

1.753

1.539.861

ø88

26

534,86

267,43

2.036

544.487

ø114

25

602,2

301,1

2.203

663.323

ø139

34

1775,16

887,58

2.425

2.152.382

392

14163,7

7081,83

Sum

11.218.087

Tabel 7: Hovedledningsomkostninger for Hald og Ørslevkloster.

De totale ledningsomkostninger beløber sig til 18,5 mio. kr., når stikledning, målere, projektering
og tilsyn er medregnet. Et flisfyret værk beløber sig til ca. 15. mio. kr. Der er regnet med en variabel varmeproduktionspris inkl. drift og vedligehold på 160 kr. pr. MWh, dertil kommer omkostninger til pumpeenergi og ansatte på ca. 400.000 kr./år. Den årlige varmepris bliver på 19.200 kr./år.
inkl. moms for et standard hus på 18,1 MWh/år for forbrugerne i Hald og Ørslevkloster (2011priser).
Varmetabet for det udlagte ledningsnet i Hald og Ørslevkloster er beregnet til 21 % af den samlede varmeproduktion.
6.1.2 Hald, Ørslevkloster, Hejlskov, Bøstrup og Lund
Omkostninger til hovedledningsnet beløber sig til 15,7 mio. kr. Grunden til, at meromkostningen
til de små landsbyer er så lille, er, at ledningerne lægges i rabatten langs vejen. Håndteringen af
ledningerne og belægningsarbejdet minimeres således.
De totale ledningsomkostninger beløber sig til 26,1 mio. kr., når stikledning, målere, projektering
og tilsyn er medregnet. Et flisfyret værk beløber sig til ca. 15. mio. kr. - ligesom for det mindre
forsyningsområde. Der er regnet med en variabel varmeproduktionspris inkl. drift og vedligehold
på 160 kr. pr. MWh, dertil kommer omkostninger til pumpeenergi og ansatte på ca. 400.000
kr./år. Den årlige varmepris for et standard hus på 18,1 MWh/år bliver på 16.900 kr./år. inkl.
moms for forbrugerne i Hald, Ørslevkloster, Hejlskov, Bøstrup og Lund (2011-priser).
Varmetabet for det udlagte ledningsnet til forsyning af Hald, Ørslevkloster, Hejlskov, Bøstrup og
Lund er beregnet til 25 % af den samlede varmeproduktion.

6.2 Forbrugerøkonomi
I forbrugerøkonomien for individuel naturgas regnes der med samme værdier som i forbrugerøkonomien for de nye områder med geotermivarme (se afsnit 5.3.2).
Omkostningerne til et standard hus på naturgas er således 21.887 kr./år inkl. moms. Til fjernvarmeprisen lægges en årlig omkostning på 1.600 kr. inkl. moms. Herved bliver omkostningerne til ny
flisfyret fjernvarme 20.800 kr./år for et standardhus, hvis Hald og Ørslevkloster forsynes og 18.500
kr./år inkl. moms hvis de tre landsbyer; Hejlskov, Bøstrup og Lund også medtages.
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For de boliger, der er opvarmet af oliefyr, er omkostningen på nuværende tidspunkt 28.365 kr./år,
hvis de har et varmebehov på 18,1 MWh/år (se afsnit 4.1).

6.3 Samfundsøkonomi
De samfundsøkonomiske konsekvenser for de to alternativer er beregnet ud fra ”Forudsætninger
for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011”.
Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjernvarmeforsyning af området set fra samfundets side i forhold til den nuværende individuelle forsyning.
De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 5 %, hvorved nutidsværdien fremkommer for henholdsvis en situation med den nuværende forsyning og en
situation med fjernvarmeforsyning. Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for de to, ses det, om der er en samfundsøkonomisk gevinst ved at skifte forsyning.
I konsekvensberegningerne er der regnet med, at ledningerne har en teknisk levetid på 60 år, og
varmeværkets bygning ligeledes har en levetid på 60 år. Varmeproduktionsanlægget har en levetid på 20 år, hvorfor det ingen restværdi har efter 20 år.
Der er en samfundsøkonomisk gevinst på 1,17 mio. kr., hvis alle forbrugerne i Hald, Ørslevkloster,
Hejlskov, Bøstrup og Lund forsynes med flisbaseret fjernvarme, samt en miljømæssig besparelse
på 1.853 tons CO2-ækvivalenter pr. år. Til sammenligning giver den lille model med forsyning af
Hald og Ørslevkloster et samfundsøkonomisk underskud på 3,79 mio. kr., og en miljømæssig besparelse på 1.312 tons CO2-ækvivalenter pr. år.
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7 Bilag 1 – Miljøvurdering
Vedlagt er Skive Kommunes miljøvurdering af varmeplanen.
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