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68. Beslutning om projektforslag for Hald Ege 
 
Energi Viborg Kraftvarme har undersøgt mulighederne for at implementere en billigere og mere 
miljøvenlig varmeproduktion i Hald Ege. 
 
I den forbindelse er der undersøgt luft til vand-varmepumper samt varmepumper baseret på 
grundvand. 
 
Luft til vand-varmepumper er fravalgt, dels pga. støj, men også pga. uafklarede forhold vedr. 
det afkølede luft, da den nærmeste beboelse er i skel med produktionsgrunden. Samt at den 
resulterende varmepris ender i samme niveau som eller lidt højere end grundvandsløsningen. 
 
Vi har derfor fået udarbejdet indledende analyse af grundvandsforholdene fra GEUS og efter-
følgende fået udarbejdet et projektoplæg fra EnergySolution ”Etablering af grundvandsvarme-
pumpe i Hald Ege”. 
 
Etablering af grundvandsvarmepumpe i Hald Ege 
Energi Viborg Kraftvarme A/S driver i dag to gaskedler, som producerer fjernvarme til fjernvar-
menettet i Hald Ege. Energi Viborg Kraftvarme A/S vil etablere en grundvandsvarmepumpe, der 
kan producere hoveddelen af fjernvarmen til Hald Ege, hvor den resterende andel produceres 
af en af de gamle gaskedler. 
 
Varmeproduktionen ændres derved fra 2.255 MWh naturgas til 574 MWh el og 304 MWh na-
turgas. 
 
Virksomhedsøkonomi: 
Investeringsoverslag:  4.025.000 kr. 
Tilskud til investering:  475.000 kr. 
(Bevilliget af Energistyrelsen juli 2018) 
Muligt salg af energibesparelser:  482.000 kr. 
Årlig besparelse på driften:  435.000 kr. 
(Som dermed giver positiv bruger- og selskabsøkonomi) 
Simpel tilbagebetalingstid:  7,1 år 
 
Samfundsøkonomi 
Samfundsøkonomisk gevinst over 20 år er beregnet til at give et positivt bidrag på 995.000 kr. 
CO2 reduktion over 20 år: 6.135 ton. 
 
Grundvandsanalyse fra GEUS 
GEUS konkluderer, at der er gode muligheder for at etablere et grundvandsbaseret 
varmepumpeanlæg ved Hald Ege. 
 
GEUS anbefaler, at der i første omgang etableres en undersøgelsesboring (boring 1) i nærhe-
den af varmecentralen med en omtrentlig dybde på 30-50 m.  
Boringen prøvepumpes og analyseres for almindelige grundvandskemiske parametre. 
På baggrund af denne analyse vurderes det, om projektet fortsættes iht. projektforslaget. 
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GEUS anbefaler desuden, såfremt der ikke ønskes sæsonlagring i undergrunden, ”at undersø-
ge hvorvidt det oppumpede og afkølede grundvand efter passende vandbehandling kan afledes 
til recipient (Koldbæk). Herved undgås reinjektion, der erfaringsmæssigt kan være vanskeligere 
end den tilsvarende oppumpning. En sådan løsning vil formodentlig kræve dispensation fra 
gældende lovgivning.” 
 
Det er ledelsens indstilling, at projektet igangsættes med følgende ”etaper”: 

1. Fase 1 
a. Der udarbejdes endeligt projektforslag. Indledningsvist er det vurderet, at dette 

projekt ikke kræver VVM 
2. Fase 2 

a. Projektforslag indsendes til myndighedsbehandling med tilhørende høringsperi-
ode 

3. Fase 3  
a. Såfremt projektetforslaget godkendes:  

i. Projektet finansieres enten gennem ansøgning hos kommunekredit (hvil-
ket vil kræve en kommunalgaranti fra Viborg Kommune) eller anden 
eventuel billigere finansiering 

ii. Der gennemføres en grundvandsboring til analyse iht. GEUS’ anbefaling  
b. Sideløbende indledes der dialog med myndighederne om udledning til recipient 

(Koldbæk) 
c. Der udarbejdes materiale til komponentindkøb iht. indkøbsreglerne for forsy-

ningsvirksomheder, hvor købet gøres betinget af fortsættelse af projekt 
4. På baggrund af analyseresultaterne fra (3.a) og dialogen (3.b) revurderes projektet, og 

såfremt analyserne fra (3.a) falder ud negativt, annulleres projektet 
5. Fase 4 – Gennemførsel af projekt (medio 2020). 

 
 
BILAG 
 
Ingen 
 
 
DIREKTØREN INDSTILLER 
 
at de tre første faser igangsættes som angivet, og 
 
at bestyrelsen orienteres om konklusionen på pkt. 4, når analyserne er tilendebragt. 
 
 
 
BESLUTNING 
 
Indstillingen blev godkendt. 
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