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1. INDLEDNING 

Denne rapport indeholder uddybende beskrivelser af de foreslåede tiltag i Masterplanen, og bør derfor 

læses i umiddelbar forlængelse af Masterplanen for at give et samlet overblik. Formålet med denne rapport 

er ligesom Masterplanen at beskrive tiltagene således, at den er læsbar uden forudgående teknisk indsigt. 

 

Masterplanen giver det overordnede overblik over de vigtigste nøgletal, mens denne rapport beskriver de foreslåede 

tiltag for alle 3 faser: 

 

• Fase 1 2018 – 2019 

• Fase 2 2020 – 2021 

• Fase 3 2022 - 2023 

 

Denne rapport indeholder mere uddybende beskrivelser, mere udspecificerede investeringer og beskrivelser af 

forudsætninger og rammebetingelser end Masterplanen. 

 

Denne rapport er udarbejdet af en projektgruppe i EVK bestående af Per Uve Sönder, projektingeniør EVK, og Peder 

V. Rasmussen, projektleder for EVK - fremtidens varmeforsyning, i samarbejde med Rambøll og COWI. En 

styregruppe i EVK bestående af Allan Clifford, Klaus Keller, Peter Juhl, Christian Hagelskjær og Benny Højholt er 

løbende orienteret af projektgruppen. 
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2. REFERENCEN – ’BUSINESS AS USUAL’ 

Alle scenarier sammenholdes med en referencesituation, hvor 

varmeproduktion på de nuværende varmeproduktionsanlæg fortsætter. 

De nuværende anlæg er naturgas turbineanlæg (CC-anlæg) og naturgas 

reserve- og spidslastkedler. Reserve- og spidslastkedlerne indgår i den 

almindelige varmeproduktion, når elpriserne er således, at det ikke kan 

betale sig at producere varme på turbineanlægget.  

 

Med udgangen af 2018 bortfalder grundtilskuddet for de decentrale 

kraftvarmeværker, og for Energi Viborg Kraftvarme medfører det et tab i 

indtægt på ca. 68 mio. kr. (2016), og varmeprisen vil derfor stige for de 

forbrugere, der får leveret fjernvarme fra Energi Viborg Kraftvarme. For 

en standardforbruger vil det betyde en prisstigning fra 2018 til 2019 på 

ca. 5.000 kr. om året inkl. moms for Energi Viborg Kraftvarmes varmepris. 

 

De beregnede varmeproduktionspriser for de anbefalede tiltag 

sammenlignes med den beregnede varmeproduktionspris for 

referencen, jf. Masterplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VARMEEFFEKT  

CC-anlæg til og med 2035 

 

  

ØKONOMI  

• Levetidsforlængelse 20 mio. kr. 

Samlet investering 20 mio. kr. 

  

Driftsudgifter pr. år 164 mio. kr. 

Varmepris* 554 kr./MWh 

  

ØVRIGE  

CO2-udledning pr. år 108.000 tons 

Egnet til samdrift med 

Apple varme 
 

*Gennemsnit 2020 - 2035 

 



Energi Viborg Kraftvarme A/S BILAG TIL MASTERPLAN - UDDYBENDE BESKRIVELSE 1 Q3 2018 
 

 

Dok. print 2018-08-22, Dok. Navn 1100017570-3.141-005-Uddybende beskrivelse Masterplan 1 Q3_2018, Version 1A, DocID 

1018363-24 

 

3 

3. FASE 1: 2018 - 2019 

Tiltagene i fase 1 er dels etablering af nye anlæg, dels analyse- og myndighedsarbejde. Tiltagene beskrives 

enkeltvis i dette afsnit. 

 

3.1 Luft/vand varmepumpe Proof of concept 

EVK projektgruppen har som konsekvens af Energiforligets forslag om nedsættelse af elvarmeafgiften, gennemført 

analyser for afdækning af rentabilitet i at anvende udeluften som energikilde for el-drevne varmepumper (luft/vand 

varmepumper) således, at de kan levere den temperatur, som er nødvendig i fjernvarmesystemet. Løsningen har den 

udfordring, at udeluft temperatur og luftfugtighed er varierende over året, hvilket har indflydelse på varmepumpens 

COP (virkningsgrad). COWIs analyser viser, at løsningen ikke kan konkurrere med overskudsvarme fra Apple. 

 

Der kan være forskel på COP i datablade for varmepumper og på årsvirkningsgrad. Det skyldes, at COP er målt ved 

specificerede laboratorieforhold, mens årsvirkningsgraden er et gennemsnit for et års drift. 

 

EVK har derfor to muligheder for at indhente driftserfaringer:  

• Etablere egen luft/vand test varmepumpe koblet direkte på fjernvarmesystemet 

• Samarbejdsaftale med andet fjernvarmeværk, som har etableret luft/vand varmepumpeløsning 

 

Der er kun få eksisterende luft/vand varmepumper etableret ved fjernvarmeværker i Danmark. EVK projektgruppen 

har via kontakt til vidensinstitutioner og andre fjernvarmeværker oplysninger om, at luft/vand varmepumper enten 

ikke kører permanent eller har haft indkøringsproblemer. Der er pt. ikke tilstrækkelige erfaringer med disse anlæg. 

 

EVK projektgruppen anbefaler, at der installeres ca. 500 kW luft/vand el-varmepumpe ved kraftvarmeværket. 

Varmepumpen producerer fjernvarme sideløbende med, at der gennemføres et monitoreringsforløb over minimum 

12 måneder. Varmepumpen leverer således varme samtidig med, at der indhentes en lang række vigtige data for 

blandt andet systemoptimering. EVK har tilkendegivelse fraAalborg Universitets afdeling for Energi teknologi om 

deltagelse i udvikling af et måleprogram og gennemførelse af dette. Vi kalder denne prøvning/test med tilhørende 

rapportering for ”Proof Of Concept” (POC). Sideløbende med monitoreringsprogrammet vil driftspersonale få god 

indsigt i at drifte et sådant anlæg samt løse indkøringsproblemer. 

 

Luft/vand varmepumpen kan etableres i løbet af 6 – 12 måneder efter bestyrelsens godkendelse. Det forventes, at 

leverandører vil gå aktivt med i programmet for optimering af egne erfaringer. Ydermere forventes det, at der vil 

være økonomiske midler at søge til monitoreringsprogrammet. 
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3.2 Myndighedsbehandling for fase 2 etableringer 

Myndighedsbehandling og -godkendelser kan ofte være tidskrævende, og derfor anbefales det, at opstarte 

myndighedsbehandling for fase 2 etableringer allerede i 2018 – 2019.  

 

I henhold til Varmeforsyningsloven kan kommunalbestyrelsen kun godkende et nyt fjernvarmeproduktionsanlæg, 

hvis det er det samfundsøkonomiske bedste alternativ. Energistyrelsen har varslet nye samfundsøkonomiske 

beregningsforudsætninger september 2018. I skrivende stund vides endnu ikke hvilken indflydelse Energiforliget 

2018, den nye vejledning i samfundsøkonomiske beregninger og de forventede nye samfundsøkonomiske 

beregningsforudsætninger har på muligheden for godkendelse af de anbefalede fase 2 etableringer.  

 

Transmissionsledning 

Transmissionsledningen skal, ligesom nye produktionsanlæg, myndighedsgodkendes i henhold til 

Varmeforsyningsloven og Miljøvurderingsloven. Det vurderes, at der ikke er større udfordringer i henhold til 

Miljøvurderingsloven, da traceet kan tilpasses allerede etablerede tracé for teknisk vandledning til Apple byggeriet.  

 

Luft/vand varmepumpeanlæg 10 MW 

Anlægget tænkes placeret på grund overfor kraftvarmeværket i en ny bygning, og skal godkendes i henhold til 

Varmeforsyningsloven, Miljøvurderingsloven, Planloven og Bygningsreglementet. Grunden er udlagt til erhverv og der 

vurderes ikke at blive udfordringer med myndighedsgodkendelser. 

 

Biomasseanlæg 10 MW 

Der er en række gasområder tæt på Viborg by, der i dag har individuel opvarmning. Hvis disse områder skifter fra 

individuel gas- og oliefyring samt elvarme til fjernvarme, svarer det til en udvidelse af varmebehovet på ca. 100.000 

MWh pr. år. Da de nuværende produktionsanlæg ikke har kapacitet til den ekstra varmeproduktion, er det tilladt iht. 

Varmeforsyningsloven at udvide produktionen med en biomassekedel.  

 

Gasselskaberne er som oftest imod denne type projekter, og der forventes derfor tidskrævende udfordringer med 

myndighedsgodkendelse i henhold til Varmeforsyningsloven. Derfor anbefales det, at igangsætte processen med 

myndighedsbehandling allerede i 2018 således, at der ikke mistes tid, såfremt det i løbet af fase 2 viser sig gunstigt at 

opstarte etablering af biomassekedel.  

 

Anlægget kan placeres på en grund mellem Viborg og Tjele i en ny bygning, og skal godkendes i henhold til 

Varmeforsyningsloven, Miljøvurderingsloven, Planloven og Bygningsreglementet. Det vurderes, at anlægget kan være 

myndighedsgodkendt og driftsklar i løbet af ca. 3 år fra bestyrelsens godkendelse, såfremt der ikke opstår 

udfordringer med myndighedsgodkendelserne. Biomasseanlægget kan dermed etableres i løbet af 2021 og er i drift 

primo 2022. 

 

En forudsætning for, at kommunalbestyrelsen vil godkende projektet og at de nye forbrugere ønsker at få 

fjernvarme, vil være at det er økonomisk attraktivt for de nye forbrugere. For en naturgasforbruger vil det 

gennemsnitlig i perioden 2020-2035 koste 20.400 kr. pr. år inkl. moms at opvarme et standardhus (130 m2 og 18,1 

MWh pr. år) med individuelt gasfyr. Hvis forbrugeren skifter til fjernvarme, vil det gennemsnitlig i perioden 2020-2035 

koste 17.100 kr. pr. år inkl. moms, og forbrugerne har dermed en besparelse på ca. 3.300 kr. pr. år, og kan dermed 

forventes at være villige til at skifte til fjernvarme. Beregningerne af brugerøkonomi er gennemsnit set over den 20-

årige planperiode. 

 

Solvarmeanlæg 60.000 m2 

Anlægget kan producere ca. 30.000 MWh pr. år og det kan placeres mellem Viborg og Tjele med tilhørende 

vekslerbygning, og skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven, Miljøvurderingsloven, Planloven og 

Bygningsreglementet. Det vurderes, at anlægget kan være myndighedsgodkendt og driftsklar i løbet af ca. 2 år fra 

bestyrelsens godkendelse, da der ikke forventes udfordringer med myndighedsgodkendelserne. Anlægget kan 

dermed etableres i løbet af 2020 og er i drift primo 2021. 
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3.3 Analyser af reservelastcentraler 
Primo 2018 har Rambøll udarbejdet et oplæg til fremtidig 

forsyningssikkerhedsstrategi for EVK, og denne viser, at der er 

tilstrækkelig kapacitet til spids- og reservelast frem til og med 2025 med 

den eksisterende kedelbestykning under forudsætning af, at kedlerne 

har en rådighedsprocent på 100. Det vil sige under forudsætning af, at 

alle kedler kan startes med kort varsel.  

Hovedkonklusionerne i ovennævnte oplæg til 

forsyningssikkerhedsstrategi er, at: 

• De 4 varmecentraler beholdes uændret på 5 års sigt eller så 

længe, der ikke er truffet beslutning om den fremtidige 

grundlastproduktion.  

• Budgetmæssigt afsættes der fremadrettet midler til en ny 24 

MW kedel på Gyldenrisvej centralen, da den hydraulisk ligger 

bedst på vest strengen. Hamlen er renoveret.  

• De hydrauliske analyser viser, at transmissionsnettet 

fremadrettet vil kunne forsyne alle områder centralt fra 

anlæggene ved Industrivej.   

• Denne analyse om forsyningssikkerhedsstrategi bør efterfølgende udbygges og detaljeres med tekniske og 

økonomiske analyser, der vurderer, om det er mest hensigtsmæssigt med central eller mere decentral 

forsyning fremadrettet set i forhold til det fremtidige temperaturniveau.  

• Muligheden for at etablere alternative spids- og reservelastanlæg bør undersøges fremadrettet, herunder 

også en undersøgelse af etablering af elkedel. 

 

Force har i 2007 udarbejdet en tilstandsvurdering af kedlerne på Farvervej, hvor de overordnede anbefalinger var 

grundig rengøring, etablering af dræn samt udskiftning af bundplade i én kedel. De foreslåede 

reparationsomkostninger forekommer meget beskedne i forhold til at foretage nye investeringer på nuværende 

tidspunkt. Derfor anbefales det at lade Force udarbejde en tilstandsvurdering og vurdering af restlevetid igen 

snarest.  

Efter udarbejdelsen af forsyningssikkerhedsstrategien er der blevet gunstigere vilkår for el-varmepumper med 

forslaget om nedsættelse af elvarmeafgiften, samt at Energiforliget 2018 ønsker at fremme etablering af el-

varmepumper. Det anbefales derfor udover ovenstående, at analysere muligheden for at etablere el-varmepumper 

som reserve- og spidslast, samt at gå i dialog med Viborg Fjernvarme vedrørende deres strategier for etablering af el-

varmepumper.  

Analyserne kan udføres i sidste halvdel af 2018, og vurderes at kunne udføres indenfor en budgetramme på 0,3 mio. 

kr. 

 

 

 

 

 

 

FORSYNINGSSIKKERHED 

 

EVK har en målsætning om, at der altid skal 

være kapacitet til at holde de 

fjernvarmeforsynede bygninger opvarmede 

under normale driftsforhold, selv i en hård 

vinter.  

 

Der kan herske tvivl om kedlerne på 

Farvervej lever op til dette, da de er ved at 

være teknisk udtjente. 

 

EVK projektgruppen vurderer, at Farvervej 

ikke bidrager til bestyrelsens krævede 

forsyningssikkerhed, samt at kedelcentralen 

i de kommende år skal renoveres for at 

kunne opretholde forsyningssikkerheden. 
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3.4 Koordinering med Viborg Fjernvarmes strategier 

Med Viborg Fjernvarmes grundige kendskab til eget distributionsnet og 

forbrugerinstallationer har de vurderet, at der kan være en 

forretningsmodel i at producere varme via en række luft/vand eldrevne 

varmepumper strategisk placeret i distributionsnettet. I store områder af 

byen skal dette suppleres med udskiftning af brugerinstallationer jf. 

Viborg Fjernvarmes modelberegninger. 

 

Energiforliget 2018 medfører lavere produktionspris for el-varmepumper, 

jf. afsnit 6. Luft/vand varmepumper vil dog jf. EVK beregninger på 

årsbasis ikke kunne konkurrere med varmepumper baseret på 

overskudsvarme fra Apple. Enkelte decentralt strategisk placerede 

luft/vand varmepumper kan dog være et udmærket supplement til de 

produktionsløsninger der foreslås i denne uddybende beskrivelse til 

Masterplan. 

 

Vi anbefaler derfor, til gavn for varmeforbrugere og samfundet, at der 

søges dialog og samarbejde om en strategisk helhedsløsning i den fremtidig varmeproduktion og rammebetingelser 

herfor. 

 

Idet det antages, at denne dialog hovedsageligt varetages af EVK er der kun indregnet et beskedent budget til 

konsulenthonorarer. Heri indgår ikke eventuel juridisk bistand. 

 

3.5 Samlet systemberegning 
Der er gennem de seneste år udarbejdet adskillige scenarieanalyser for fremtidig varmeproduktion, analyser af 

muligheder og begrænsninger i transmissionsnettet, analyser af kedelcentralerne samt oplæg til en 

forsyningssikkerhedsstrategi. Alle disse analyser er udarbejdet dels af COWI og dels af Rambøll og er taget i 

betragtning ved anbefaling af tiltag i denne Uddybende beskrivelse til Masterplan. Det anbefales derfor, at der 

udarbejdes en samlet systemberegning for de anbefalede tiltag, hvor der også indgår en detaljeret simulering af 

kedelcentralerne samt hydrauliske analyser af transmissionsnettet således, at det samlede system analyseres på én 

gang for at undersøge, om der viser sig andre optimeringsmuligheder. 

3.6 Bistand til Apple 

Apple har til hensigt at installere et anlæg til egen test af udnyttelse af overskudsvarme – ”Proof of Concept” - og EVK 

bistår Apple med dette i det omfang Apple måtte ønske. 

 

VIBORG FJERNVARME 

 

Viborg Fjernvarme har i juni 2018 udgivet 

rapporten ’Analyse af balanceret 

fjernvarme’ udarbejdet af Niras. 

 

Hovedanbefalingen i rapporten er, at 

”forfølge et scenarie med balanceret 

fjernvarme i Viborg med en zoneopdeling i 

byen med delvist sænkede temperatursæt i 

fjernvarmenettet i bymidten og 

omkringliggende områder med endnu 

lavere temperatursæt. Som energikilde til 

dette system anbefales bynært luft-til-vand 

varmepumper.” 
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4. FASE 2: 2020 – 2021 

Fase 2 starter ud med en evaluering af tiltagene i fase 1 og anbefalingerne i fase 2. Tiltagene i fase 2 er dels 

etablering af nye anlæg, dels analyse- og myndighedsarbejde. Evaluering af fase 1 og tiltagene beskrives 

enkeltvis i dette afsnit. 

 

4.1 Evaluering af fase 1 

For bedst muligt at indarbejde ændringer i f.eks. rammevilkår, evalueres fase 1 som det allerførste i fase 2. Dels med 

hensyn til de tiltag, der blev sat i gang i fase 1. Dels med hensyn til de fase 2 anbefalinger, der indgik i forrige version 

af Uddybende beskrivelse til Masterplanen. Dette er første udgave af Uddybende beskrivelse til Masterplanen, og 

derfor indgår der ikke en fase 1 evaluering. 

 

4.2 Vurdering af overskudsvarme fra Apple 

Vurdering af overskudsvarme fra Apple er en løbende proces, hvor EVK holder løbende kontakt til Apple således, at 

der kan ageres så snart der måtte komme konkrete udmeldinger fra Apple vedrørende muligheden for levering af 

overskudsvarme. 

 

4.3 Eventuel renovering af en reservelastcentral 

På baggrund af analyserne i fase 1 vurderes det, om én af reservelastcentralerne bør renoveres, nedlægges eller 

produktionsanlæg ændres fra gaskedler til for eksempel el-varmepumpe. Overslagsmæssigt vurderes investeringen 

at være ca. 30 mio. kr. 

 

4.4 Køb af grund mellem Foulum og Viborg 

Køb af grund mellem Foulum og Viborg forventes at finde sted i samarbejde med Viborg Kommunes tekniske 

forvaltning for at finde den bedste placering i forhold til Viborg by’s udvikling. 

 

4.5 Myndighedsbehandling for fase 3 etableringer 

Overskudsvarme fra Apple 

Anlægget tænkes placeret på en grund ved Apple i en ny bygning, og skal godkendes i henhold til 

Varmeforsyningsloven, Miljøvurderingsloven, Planloven og Bygningsreglementet. Grunden er udlagt til erhverv og der 

vurderes ikke at blive udfordringer med myndighedsgodkendelser. 

 

Pt. kendes størrelsen af en eventuel fremtidig overskudsvarmeafgift ikke, da den ikke er oplyst i Energiforliget 2018  

 

Luft/vand varmepumpeanlæg 35 MW 

Anlægget kan placeres mellem Viborg og Tjele i en ny bygning, og skal godkendes i henhold til Varmeforsyningsloven, 

Miljøvurderingsloven, Planloven og Bygningsreglementet. Det vurderes, at anlægget kan være myndighedsgodkendt 

og driftsklar i løbet af ca. 2 år fra bestyrelsens godkendelse, da der ikke forventes udfordringer med 

myndighedsgodkendelserne. Anlægget kan dermed etableres i løbet af 2022 og er i drift primo 2023. 

 

Øvrige fase 3 etableringer 

Myndighedsbehandlingen for disse er beskrevet i afsnit 3.2. 
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4.6 Transmissionsledning mellem ny grund og kraftvarmeværket 

 

Teknik   

Der etableres en transmissionsledning fra den nye grund til 

kraftvarmeværket. Tracéet vil som udgangspunkt følge Nordre Ringvej og 

Randersvej, og skal detailprojekteres i denne fase. 

 

Endelig dimension af transmissionsledningen fastlægges i løbet af fase 2. 

Ved fastlæggelsen af dimensionen skal der tages hensyn til fremtidige 

produktionsanlæg på den nye grund samt eventuelle varmeleverancer 

fra Apple. 

 

Etableringshastighed  

Det vurderes, at anlægget kan være myndighedsgodkendt og driftsklar i 

løbet af ca. 2 år fra bestyrelsens godkendelse. 

 

Samdrift med Apple varme og øvrige tiltag 

Transmissionsledningen kan transportere varme fra et eventuelt nyt 

produktionsanlæg, der placeres på den nye grund. Ledningen kan senere 

forlænges ud til Apple, og dermed også transportere overskudsvarme fra 

Apple og ind til kraftvarmeværket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARMEEFFEKT  

Transmissionsledning 10 – 44 MW 

  

ØKONOMI  

• Transmissionsledning  
23,9 - 50,3 mio. 

kr. 

• Rådgivning 

• Uforudsete 

1,7 - 3,6 mio. Kr 

2,4 - 5,1mio. Kr.. 

Samlet investering 28 - 59 mio. kr. 

  

Driftsudgifter pr. år* 0,6 - 1,2 mio. kr. 

  

ØVRIGE  

Idriftsættelses år 2022 

Egnet til samdrift med 

Apple varme 
 

*Gennemsnit 2020 – 2035 
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4.7 Eventuelt nyt produktionsanlæg 

Der er en række fremtidige usikkerheder, blandt andet om og hvornår der kan leveres overskudsvarme fra Apple, 

størrelsen af overskudsvarmeafgiften samt konsekvenser af Energiforliget 2018. Af denne grund er det i 2018 ikke 

muligt at fastlægge eventuelle fremtidige produktionsanlæg, og de foreslåede tiltag, skal derfor vurderes igen ved 

starten af fase 2.  

 

Nedenstående tabel viser en samlet oversigt med nøgletal for alle tiltag. 

Tabel 1 Tiltag det anbefales at undersøge nøjere ved starten af fase 2. Varmeproduktionspriserne er et gennemsnit for 2020 

– 2035. Der henvises til Masterplanen for en samlet konsekvens for varmeproduktionsprisen, hvis flere tiltag kombineres. 

Investering til køb af grund er indeholdt i anlægsinvesteringen  

FASE 2  

SCENARIE Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Solvarme 

Varmeeffekt 10 MW biomasse 10 MW biomasse 

10, 5 – 43,7 MW 

overskudsvarme 

10, 5 – 43,7 MW 

overskudsvarme 

10 – 45 MW 

luft/vand 

varmepumper 

60.000 m2 

solvarme 

CC-anlæg til og med 

2035 

Ja Ja Ja Ja Ja 

      

ØKONOMI      

• Reinvestering i CC-

anlæg 

20 mio. kr 20 mio. kr. 20 mio. kr. 20 mio. kr. 20 mio. kr. 

• Biomasseanlæg 61,5 mio. kr. 61,5 mio. kr.    

• Solvarmeanlæg     106 mio. kr. 

• Luft/vand 

varmepumpeanlæg  

  187 mio. kr. 225,5 mio. kr.  

• Varmepumpeanlæg 

overskudsvarme 

 187 mio. kr.    

• Transmissionsledning 

ny grund - Industrivej 

23,5 mio. kr. 50,5 mio. kr. 50,5 mio. kr. 35 mio. kr.  

13,7 mio. kr 

• Transmissionsledning 

ny grund - Apple 

 50,5 mio. kr. 50,5 mio. kr.   

• Rådgivning 6,1 mio. kr. 25 mio. kr. 20,5 mio. kr. 18,5 mio. kr. 8,6 mio. kr. 

• Uforudsete 8,9 mio. kr. 35 mio. kr. 29 mio. kr. 26 mio. kr. 12 mio. kr. 

Samlet investering 
120 mio. kr. 429,,5 mio. kr. 357 mio. kr. 325 mio. kr. 160 mio. kr. 

 
     

Driftsudgifter pr. år 
152 mio. kr. 128 mio. kr. 133 mio. kr. 143 mio. kr. 161 mio. kr. 

Varmepris 
513 kr./MWh 431 kr./MWh 448 kr./MWh 481 kr./MWh 544 kr./MWh 

Tilbagebetalingstid 
5,5 år 7,5 År 7  år 8,5 År 11,5 år 

 
     

ØVRIGE 
     

CO2-udledning pr. år 
85.000 tons 39.000 tons 56.000 tons 45.000 tons 99.000 tons 

Idriftsættelses år 
2022 2022, 2023 - 2032 2023 - 2031 2021, 2023 2020 

Egnet til samdrift med 

Apple varme 

Ja Ja Ja Ja Nej 
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Scenarie 1 - biomasse 

Biomasseanlægget producerer varme i samdrift med de øvrige anlæg, Når Apple varmen kommer, vil det stadig være 

nødvendigt at producere reserve- og spidslast på biomasse/naturgas, og biomasseanlægget er dermed også nyttigt, 

når/hvis Apple varmen kommer.  

 

Scenarie 2 – biomasse og overskudsvarme fra Apple 

Såfremt Apple tilkendegiver, at der kan leveres minimum 10 MW overskudsvarme, kan planlægning, 

myndighedsbehandling og projektering opstartes i fase 2. Scenarie 2 er en udbygning af scenarie 1. 

 

Etablering af el-varmepumpeanlæg til udnyttelse af overskudsvarme fra Apple opstartes. Første etape af 

varmepumpeanlægget er 10 MW varme, der forventes at opstarte varmeproduktion i 2023 stigende til 44 MW i 2031. 

 

Scenarie 3 – overskudsvarme fra Apple 

Dette scenarie illustrerer varmeprisen når grundlasten udelukkende produceres med overskudsvarme fra Apple. 

 

Scenarie 4 – luft/vand varmepumper 

Dette scenarie illustrerer varmeprisen når grundlasten produceres på luft/vand varmepumper. Første etape af 

luft/vand varmepumpeanlægget på 10 MW varme forventes at opstarte varmeproduktion i 2021 stigende til 45 MW i 

2023. Luft/vand varmepumper vil udmærket kunne køre i samdrift med overskudsvarme fra Apple. 

Overskudsvarmen forventes at have den laveste varmepris og vil danne grundlast og luft/vand varmepumperne vil 

danne mellemlast da de fleste situationer vil være en del billigere end på gasturbineanlæg og gaskedler. 

Solvarmeanlæg 

Et solvarmeanlæg vil ikke være rentabelt i samdrift med overskudsvarme fra Apple, såfremt der kan leveres 

overskudsvarme nok om sommeren til at dække varmebehovet. 

 

Hvis den situation opstår, at Apple ikke kan levere overskudsvarme, så vil det derimod være attraktivt at etablere et 

solvarmeanlæg. Det har en fast lav varmeproduktionspris, som er kendt og uafhængig af brændselspriser i anlæggets 

30-årige levetid. 

 

Optimering af CC-anlæg med absorptionsvarmepumpe 

Hvis der etableres et absorptionsvarmepumpeanlæg på kraftvarmeværket, kan varmeydelsen på gasturbinean- 

lægget øges med ca. 14 MW. Absorptionsvarmepumpeanlægget placeres i ny bygning ved kraftvarmeværket. Dette 

hæver kraftvarmeværkets varmevirkningsgrad, men sænker samtidig i mindre udstrækning el-virkningsgraden. 

 

Denne løsning giver en dyrere varmepris end 10 MW flis og 10 MW luftvand varmepumpe, og er investeringstung.  

Absorptionsvarmepumpen nævnes derfor som et alternativ, der bør vurderes igen senere, hvis for eksempel Proof of 

Concept for en luftvand varmepumpe viser, at den ikke fungerer som forventet eller det viser sig, at 

biomasseanlægget ikke kan myndighedsgodkendes.  
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5. FASE 3: 2022 – 2023 

Fase 3 starter med en evaluering af fase 2, samt en vurdering af gældende rammebetingelser og forventede 

fremtidige rammebetingelser. Som tidligere beskrevet her i Uddybende beskrivelse til Masterplanen, er der 

en hel række usikkerheder og uafklarede emner. Jo længere ud i fremtiden, jo større er usikkerhederne, og 

derfor er fase 3 anbefalingerne bundet tæt op på fase 2 anbefalinger og beslutninger. 

 

5.1 Overskudsvarme fra Apple 

Hvis Apple kan levere minimum 10 MW overskudsvarme 

Såfremt der er opnået sikkerhed om leverance af overskudsvarme fra Apple, fortsætter projektet som beskrevet 

under fase 2. 

 

Hvis Apple ikke kan levere minimum 10 MW overskudsvarme 

Såfremt der ikke er opnået sikkerhed om leverance af overskudsvarme fra Apple, etableres/udbygges luft/vand-

varmepumpeanlæg og/eller biomasseanlæg og/eller solvarmeanlæg alt afhængig af de beslutninger, der er truffet i 

fase 2 samt udfaldet af evaluering af fase 2. 

 

 

5.2 Temperaturoptimering 

I dialogen med distributørerne har det været diskuteret, om det er  

økonomisk mere optimalt med lavtemperaturdrift.  

 

En omstilling til lavtemperaturdrift her og nu ville givetvis foranledige  

uforholdsmæssigt store udgifter for distributørerne og forbrugerne, 

eftersom dele af distributionsnettene og forbrugerinstallationerne ikke er 

egnede til lavtemperaturdrift. Der er dog i alle kredse forventning om, at 

fremtidens fjernvarme er lavtemperaturdrift. 

 

I praksis vil omstilling til lavtemperaturdrift sandsynligt ske ved, at 

fremløbstemperaturen gradvist sænkes over en årrække, efterhånden 

som transmissionssystem, distributionssystem og forbrugerinstallationer 

bliver klar til de lavere temperaturer. 

 

Ved lavtemperaturdrift skal der større mængder vand gennem 

ledningsnettet end ved højere temperaturer for at levere samme 

mængde varme. Det eksisterende transmissionsnet er lagt ud for 96/46°, 

og derfor kan alle eller nogle ledninger være for små til 

lavtemperaturdrift, ligesom nogle vekslere, pumper mv. eventuelt skal 

udskiftes.  

 

 

ERFARINGER MED LAVTEMPERATUR I 

PRAKSIS 

 

Bjerringbro Varmeværk har udført to 

projekter med lavtemperatur ned til 46° i 

fremløbstemperatur, og erfaringerne er: 

 

• Ingen problemer med rumvarme. 

• Store udfordringer med at få 

brugsvandet varmt nok, og det gav også 

udforderinger af servicemæssig karakter. 

 

Udfordringer med det varme brugsvand 

gav mange klager og generel utilfredshed 

med fjernvarme. Det kunne ikke løses og 

har medført, at fremløbstemperaturen blev 

hævet til ca. 60°. 

 

Projekterne har ledt til den erfaring, at 

varmeværkerne bør være opmærksomme 

på den kvalitet, de leverer. Det vil sige 

varme nok til at lave varmt brugsvand. Det 

vurderes, at det er meget væsentligt for 

fjernvarmens renomme. 
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6. RAMMEBETINGELSER 

Energiforliget 2018 har fastlagt nogle retningslinjer for blandt andet den fremtidige elvarmeafgift. Der er dog 

stadig en række usikre rammebetingelser for EVK, og de væsentligste gennemgås i dette afsnit. 

 

Varmeforsyningsloven 

Kommunen kan kun godkende det samfundsøkonomisk bedste alternativ. Energistyrelsen har i juli 2018 udgivet en 

ny vejledning med skærpede krav til samfundsøkonomiske analyser, samt varslet nye samfundsøkonomiske 

beregningsforudsætninger september 2018. Det vides pt. ikke om nogle og hvilke emner i Energiforliget 2018 der 

eventuelt måtte blive indarbejdet i Varmeforsyningsloven og den tilhørende Projektbekendtgørelse. 

 

El-varmepumper 

Energiforliget 2018 ønsker at fremme brugen af el-varmepumper, og har foreslået nedsættelse af elvarmeafgiften 

fremover. Dette er til gunst for el-varmepumper, men samtidig har Energiforliget 2018 fjernet muligheden for at 

fjernvarmeværkerne kan indregne konvertering til el-varmepumper som en energibesparelse i henhold til 

forsyningsselskabernes energispareforpligtigelse, og dermed ikke længere kan indregne indtægt ved salg af 

energibesparelserne. To skridt frem og ét tilbage. I runde cirka tal medfører disse to ting, at produktion på en el-

varmepumpe bliver cirka 20-30 kr. billigere pr. MWh efter Energiforliget 2018 end før Energiforliget 2018.  

 

Energiforliget 2018 har lagt op til en omlægning af reglerne for beregning af afgift ved aftag af overskudsvarme. Den 

konkrete omlægning vil skulle aftales i efteråret 2018 på baggrund af oplæg fra regeringen. Da den fremtidige 

overskudsvarmeafgift ikke p.t. er kendt, er analyserne udført uden overskudsvarmeafgift. 

 

Brændselsvalg 

Energiforliget 2018 lægger op til at fjernvarmeværker med 

varmeproduktion mindre end 55.500 MWh pr. år, svarende til cirka 3.000 

standard boliger, får frit brændselsvalg fra 1. januar 2019. Der træffes 

først beslutning om eventuelt frit brændselsvalg i de større 

fjernvarmeområder, når der er indhentet erfaringer fra de mindre 

fjernvarmeområder, samt efter der er udført analyser af blandt andet 

elforsyningssikkerheden. 

 

Grundbeløbets ophør 

Energiforliget 2018 giver mulighed for forskellige typer hjælp til 

nødstedte grundbeløbsværker og forbrugere, der oplever store 

prisstigninger. Derudover forventes det, at tiltagene i Energiforliget 2018 

giver fjernvarmeværkerne de rette rammevilkår til at håndtere 

grundbeløbets bortfald. 

 

Tilslutningspligt 

Energiforliget 2018 lægger op til, at det pr. 1. januar 2019 ikke længere er 

muligt at opnå tilslutnings- og forblivelsespligt i nye områder. Når der er 

opnået erfaringer med frit brændselsvalg i de mindre 

fjernvarmeområder, træffes der beslutning om, hvor vidt tilslutnings- og 

forblivelsespligt skal ophæves i eksisterende områder. 

 

 

 

ENERGIFORLIGET 2018 

 

• Elvarmeafgift nedsættes 

• Mulighed for indtægt ved salg af 

energibesparelser i henhold til 

forsyningsselskabernes 

energispareforpligtigelse fjernes for 

varmeværker ved etablering af el-

varmepumper 

• Regler for overskudsvarmeafgift ændres 

• Mulighed for tilslutningspligt til 

fjernvarme i nye fjernvarmeområder 

fjernes 

• Fjernvarmeværker med op til ca. 3.000 

forbrugere får frit brændselsvalg. 

• Eventuel ændring af regler for 

brændselsvalg for mellemstore og store 

(EVK) fjernvarmeværker afventer 

evaluering af frit brændselsvalg for de 

små værker 
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7. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER 

Beregningerne af varmeproduktionspris bygger på en lang række beregningsforudsætninger. Nogle 

beregningsforudsætninger er kendte og stort set ikke behæftet med usikkerhed, blandt andet nuværende 

varmebehov og produktionsforhold. Andre beregningsforudsætninger indeholder stor usikkerhed set over 

den 20-årige planperiode, blandt andet el- og gaspris prognoser. 

 

Nedenfor er en kort beskrivelse af de beregningsforudsætninger, der har størst indflydelse på usikkerheden ved 

beregning af varmeproduktionsprisen for de kommende 20 år.  

  

Elpris prognose 

For 2018 anvendes timeværdier for Nordpool spotpriser for Vestdanmark i 2017. El-spotpriserne forudsættes at 

følge samme hældning som Energistyrelsens elpris (august 2017) i faste priser. I analyserne anvendes 

Energistyrelsens elprisudvikling (august 2017) tillagt 40 kr./MWh.   Dette resulterer i en elpris på 416 kr./MWh ekskl. 

moms i 2035 i faste priser. 

 

Gaspris prognose 

For 2018 anvendes en rå gaspris på 1,66 kr./m3 ekskl. moms, ekskl. afgifter og transportomkostninger. Denne pris er 

gennemsnit af forward gaspriser for 2018 og 2019 oplyst af Eniig til Energi Viborg i marts 2018. Gasprisen 

forudsættes at følge samme indeks som Energistyrelsens forudsætninger for gasprisen an værk (august 2017) i faste 

priser. Dette resulterer i en gaspris på 3,14 kr./m3 ekskl. moms, afgifter og transportomkostninger i 2035 i faste 

priser. 

 

CO2-kvotepris prognose 

Der indregnes omkostninger til køb af CO2 -kvoter for gasforbruget til el- og varmeproduktion. Energistyrelsens skøn 

for udvikling af CO₂-kvoteprisen august 2017, anvendes (faste priser). Dermed anvendes en pris på 43 kr./ton i 2018 

og en pris på 103 kr./ton i 2035. 

 

Afgifter 

Der indregnes kun afgifter, der er vedtaget, både nuværende og fremtidige, jf. afsnit 1, og der regnes i faste 2018 

priser. Dog indregnes en varig sænkelse af elvarmeafgiften som foreslået i Energiforlig 2018. Der er ikke indregnet en 

overskudsvarmeafgift og der regnes med en udfasning af PSO-afgiften. 

 

Energibesparelser 

Der er ikke regnet med indtægt ved salg af energibesparelser i henhold til forsyningsselskabernes 

energispareforpligtigelse. 

 

 

 


