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1 Indledning
Denne rapport ser på mulighederne for de ejendomme, der ligger udenfor fjernvarmeområderne i Aalborg Kommune. Hvilke muligheder der er for udnyttelse af vedvarende kilder, således at forbruget af de
fossile brændsler, olie og naturgas kan nedbringes. Rapporten er en del af den strategiske energiplanlægning for Aalborg Kommune.
Områderne udenfor fjernvarmeområderne består både af landsbyer og fritliggende ejendomme. For
landsbyerne er der set på to eksempler (Dokkedal og Staun), hvor der er regnet på mulighederne for en
fælles varmeforsyning (nærvarme). For de ejendomme, hvor det ikke er muligt at blive omfattet af en
fælles varmeforsyning er der beskrevet en række muligheder for at skifte til en anden varmeforsyningen
eller måske et supplement. Desuden er der et kapitel om energibesparelser.
For de forskellige vedvarende energianlæg er der lavet en økonomisk beregning. Den årlige besparelse
er udregnet på baggrund af en husstands gennemsnitlige forbrug og repræsentative ydelsesdata i øvrigt.
I eksemplerne med fælles varmeforsyning i Dokkedal og Staun er der brugt begrebet ”Nærvarme”. Teknisk set er det egentlig det samme som ”fjernvarme”, men fjernvarme forbindes normalt med større
byer, og derfor vil der i det følgende blive brugt ”nærvarme” for at angive, at der er tale om fælles varme der produceres på en varmecentral i byen. I landsbyer som Dokkedal eller Staun, skal ideen om nærvarme bæres frem af lokalt engagement og initiativ. Ordet nærvarme symboliserer også, at der i varmeforsyningen anvendes lokale ressourcer. Dette skifte, fra anvendelse af olie til vedvarende energi, vil
give en væsentlig CO2 reduktion for landsbyen. Samtidig vil anvendelsen af for eksempel lokal halm styrke den lokale økonomi. Det kan ske i det korte perspektiv, hvor man på længere sigt arbejder for at finde erstatninger til biomasse til opvarmningsformål. Brug af varmepumper der udnytter lokale varmekilder og som er i samspil med elsystemet ser i dag ud til at være løsningerne, der også vil holde på længere sigt.
Rapporten vil også kunne anvendes som model for andre lokalsamfund, der har en samlet bebyggelse
fra 10 til mere end 100 husstande. En vigtig forudsætning er at husene ligger tæt, så rørstrækningerne
ikke bliver for lange.

1.1 Energivision 2050 og Energistrategi 2030.
Denne rapport indgår i Varmeplan2030 og er en forlængelse af det arbejde der er udført med udarbejdelse af Energivision 2050 og Energistrategi 2030. Følgende centrale afsnit fra de to dokumenter er med
til at sætte rammerne for nærværende rapport;
Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030, side 30:
”4.8. Områder uden kollektiv forsyning
I dag forsynes områder i Aalborg Kommune uden kollektiv forsyning primært med varme ved hjælp af
oliefyr og biobrændselsfyr eventuelt suppleret med solvarme eller brændeovn.
Fremover forventes biomasse primært anvendt til kraftvarmeproduktion og produktion af
biobrændstof. Afbrænding af biomasse, eksempelvis i form af halm og træ i fastbrændselsfyr og brændeovne, forventes derfor i fremtiden reduceret til et minimum i takt med at hovedparten af biomassen
omdannes til biobrændstoffer, der skal anvendes til transportformål og kraftvarmeanlæg.
Eksisterende oliefyr og biobrændselsfyr forventes i løbet af de næste 10-20 år erstattet med bl.a. solvarmeanlæg og varmepumper med varmelager. Solvarmeanlæg kan levere varmt brugsvand i hele
sommerhalvåret og dele af vinterhalvåret. Varmepumper kan levere varme hele året og kan på den ene
side medvirke til at reducere energiforbruget til opvarmning, og på den anden side fungere som reguleringsmulighed på elsiden. Varmepumper til individuel opvarmning kan således kombineret med varmeSide 5 af 67

lagre medvirke til at udjævne elforbruget mellem perioder med meget stor eller ingen elproduktion fra
vindmøller.”
Fra Energivision for Aalborg Kommune 2050, side 14:
”Alle opvarmede bygninger udenfor fjernvarmeområder omlægges også til varmepumper. Det gælder
olie-, naturgas- og elopvarmede bygninger men også eksisterende huse, der er opvarmede vha. biobrændsler, idet den begrænsede tilstedeværende biomasseressource øremærkes til transport, industri
og kraftvarmeformål”.
Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030, på side 31 og 32, fremgår:
”Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne vil derfor arbejde for:”
”at energieffektivisering som følge af omlægning af individuel varmeforsyning fra fastbrændsels- og
oliefyr i områder uden kollektiv forsyning til solenergi, varmepumper og lignende i videst muligt omfang
indarbejdes i den fremtidige varmeplanlægning.”
”at biomasse i fremtiden som udgangspunkt anvendes til kraftvarmeproduktion, procesenergi i industrien og til transport.”

1.2 Resultater
For ejendomme der ligger udenfor landsbyer er der kun mulighed for egen varmeforsyning. I dag er de
fleste ejendomme opvarmet med olie eller træ. I nedenstående figur er vist nogle typiske udgifter ved
forskellige opvarmningsformer i et gennemsnits hus.

Figur 1: Årlige udgifter til opvarmning i et gennemsnits hus ved forskellige typer opvarmning.
Det ses af figur 1 at et ældre oliefyr med fordel kan udskiftes med for eksempel en varmepumpe
(luft/vand).
Hvis ejendommen ligger i en landsby, kan der være mulighed for, at der kan etableres en fælles varmeforsyning i byen; nærvarme. Det forudsætter at der ikke er for langt mellem ejendommene og det vil
være en fordel med en eller flere storforbrugere af varme, som en kro eller en skole. Der er regnet på to
landsbyer i Aalborg Kommune; Dokkedal og Staun. Dokkedal har en passende størrelse for en fællesvarmeforsyning og det kunne være med varme fra en fælle varmepumpe. I nedenstående tabel er opvarmningsformerne sammenlignet:
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Gennemsnitlige
forbruger omkostninger Ny nærvarme
til opvarmning
Køb af energi
Drift og fast afgift mv.
Lån til investering
Årlig udgift incl. moms
Gennemsnitlige
forbruger omkostninger
til opvarmning
Køb af energi
Drift og fast afgift mv.
Lån til investering
Årlig udgift incl. moms

13.700
5.400
200
19.300
Nuværende
træpillefyr
9.600
1.800
11.400

Nyt jordvarmeanlæg
9.400
1.200
12.600
23.200
Nyt træpillefyr
8.000
1.800
6.300
16.100

Nuværende
elopvarmning
27.300
100
27.400
Nuværende
ældre oliefyr
21.600
1.400
23.000

Ny nærvarme +
centralvarme
13.700
5.400
5.900
25.000

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

Nuværende
nyere oliefyr
18.000 kr./år
1.400 kr./år
kr./år
19.400 kr./år

Tabel 1 Udgifter til opvarmning ved forskellige opvarmningsformer. Beløbene er afrundede og inkl.
moms.
I tabellen er vist forskellige opvarmningsformer i en ejendom. Med en årlig udgift på 19.300 kr. er nærvarmen attraktiv for ejendomme, der fyrer med olie, og på sigt også for elopvarmede boliger. Bemærk,
at der i disse beregninger stadig er et element af overslag, så det vil være mere rigtigt at sige, at varmeudgiften ved nærvarme vil ligge omkring 19.000 kr./år. Tabellen kan også vises som nedenstående figur:

Figur 2. Sammenligning af forbruger-økonomi for forskellige opvarmningsformer
Det ses, at nærvarme er attraktiv, hvis man har oliefyr i dag. I beregningerne er anvendt et nyere oliefyr
under 10 år og et ældre over 20 år gammelt. Virkningsgrader på oliefyr er forskellige og afhænger både
af kvalitet og alder på fyr og kedel. Der er anvendt en aktuel oliepris på 9,00 kr./l. Med et nyt nærvarmeanlæg vil man få en varmeforsyning, der kan holde i mange år frem. Hvis man beholder det gamle fyr
( olie eller træ) skal man påregne en udgift til udskiftning af fyret indenfor en årrække.
For et nyt træpillefyr er virkningsgraden sat til 90 %. Et eksisterende pillefyr 5-15 år gammelt kan have
en virkningsgrad på 75 %.
Desuden er en nærvarmeløsning interessant for elopvarmede huse, hvor en investering i centralvarme
(her på 80.000 kr.) godt kan forrentes med besparelsen på elvarme. Centralvarme er radiatorer og gulvvarme, hvor det er vand, der fordeler varmen rundt i huset. Når et elopvarmet hus skal have nærvarme,
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skal der sættes radiatorer op i hver rum, og der skal føres rør rundt i huset. I nogle systemer kan rørene
skjules i fodpaneler.

1.3 Anbefalinger
Det kan anbefales, at der arbejdes videre med løsninger med varmepumper. Såvel for den individuelle
varmeforsyning som for kollektive anlæg i landsbyer eller samlede bebyggelser er varmepumper interessante alternativer til især oliefyring. Både ud fra privat økonomiske forhold og miljømæssige forhold.
Der er dog ikke regnet på samfundsøkonomi i forbindelse med denne rapport.
I mange landområder er det svært at låne til renoveringer, men på energiområdet er der god fornuft i at
hjælpe husejerne til både energibesparelser og skift af varmeforsyning. Aalborg Kommune bør undersøge, hvordan der kan støttes op bag gennemførsel af energibesparelser. Ligeledes kan der arbejdes med
leasing modeller på varmepumpeområdet. Andre steder i landet undersøges forskellige forretningsmodeller og det kunne måske være en opgave for et af forsyningsselskaberne at tilbyde en fordelagtig leasing ordning til ejendomme i det åbne land.
I nogle af landsbyerne i kommunen vil det være fordelagtigt at etablere nærvarmeløsninger. Beregningerne for Dokkedal og Staun viser, at hvis byen er rimelig sammenhængende og der måske også er en
storforbruger af varme, kan en fælles løsning være fornuftig. Ligeledes kan for eksempel en lokal landmand med et halmfyr forsyne naboerne i landsbyen. Det kræver konkrete undersøgelser af de lokale
forhold i hver landsby for at finde frem til de byer, hvor fælles løsninger er interessante. Aalborg Kommune bør undersøge landsbyerne nærmere og eventuelt tilbyde hjælp til lokale borgergrupper, der ønsker at arbejde videre med disse ideer.
Overveje om tilskud til energibesparelser fra Aalborg Forsyning skal bruges indenfor kommunen og
eventuelt prioriteres indenfor området i det åbne land.
I forbindelse med energibesparelser i områder udenfor kollektiv forsyning påregnes det, at der kan opnås tilskud fra Aalborg Forsyning, Varme.
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2 Brug varmen bedre
2.1 Sammenligning af varmeforbrug
Huse I en by er forskellige og der vil være forskellige varmeforbrug fra hus til hus. I figuren nedenfor er
der vist hvad forskellige typer af huse bruger. Det typiske hus i landsbyer eller det åbne land er fra før
1979. Fra forskellige statistiske opgørelser har man defineret et gennemsnits hus på 130 m 2. Det har et
varmebehov på 65 GJ/år (18.100 kWh/år) og det er denne type hus der bliver brugt i beregningerne, når
forskellige opvarmningsformer skal sammenlignes. I forhold til figur 2 svarer det til 138 kWh/m2 og det
passer godt med det angivne middelforbrug for et hus fra før 1979.

Figur 3. Opgørelse af rumvarmeforbrug i boliger i forhold til alder på hus eller hvilken energiklasse det er
opført i.

2.2

Brug for energibesparelser?

Der er brug for opvarmning af bygninger, men det behøver i princippet ikke være noget stort behov.
Varmen tabes til omgivelserne og det sker gennem vinduer og vægge/tag samt med den luft der forsvinder ved ventilation eller gennem utætheder i huset. Det er ca. 1/3 med træk og udluftning. Resten af
varmeforbruget forsvinder gennem vinduerne (1/3) og gennem vægge/tag/fundament (1/3). Disse
varmetab kan reduceres markant, og i nye huse gøres der mange tiltag for at bygge så godt at der næsten ikke er brug for opvarmning. I gamle bygninger er det en større udfordring at gennemføre forbedringer, men dog langt fra umuligt. Der kan gøres rigtig meget med efterisolering, bedre vinduer, tætning
og ventilation. I de fleste huse kan varmebehovet nedsættes til ca. halvdelen af hvad det er i dag, hvis
man laver en grundig renovering. Ud over at gøre noget ved husets overflader kan der ændres på opvarmningsformen; for eksempel skifte oliefyret ud med en varmepumpe og dermed forbedre udnyttelsesgraden af brændsel/el.

2.3

Efterisolering

Isolering af boligen er ofte den billigste måde at spare varme på. Isolering virker både om vinteren hvor
den er med til at holde varmen inde i huset – og om sommeren er isolering med til at holde varmen ude.
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En god isolering giver bedre komfort i huset, og den skal helst omfatte alle bygningsarealer mod omgivelserne; tag, vægge og fundamenter.
Loft og tag er ofte det nemmeste at komme til og også dér, hvor der kan være størst effekt. Varm luft
stiger opad, så derfor er en god ”hat” på huset vigtig for at holde på varmen. Hvis loftet under taget ikke
er udnyttet, er dét det simpleste at efterisolere - gerne til mere end 300 mm. Her kan isolering med
granulat som for eksempel papiruld være en god løsning. Det pakker godt og man undgår de revner der
nemt kan komme mellem bats, ligesom papiruld som udgangspunkt er mere behagelig at arbejde med.
Hvis loftsetagen er udnyttet, er det måske først når taget skal skiftes, at det er muligt at få efterisoleret.
Alternativt skal beklædningen tages ned for at efterisolere.
Har huset fladt tag, findes der elementer til at lægge ovenpå det gamle tag. Man skal være opmærksom
på hvordan taget er ventileret – dels for at undgå fugtskader og dels for at undgå at varmen uforvarende
ventileres væk.
Ydervægge af mursten er oftest med hulmur og den billigste efterisolering er indblæsning af granulat i
hulmuren. En gammel hulmursisolering kan være faldet lidt sammen, eller der kan være områder, der
ikke er isoleret. I nogen gamle huse kan man opleve at nogle vægge er med hulmur og andre er massive.
Hvis man er i tvivl om huset er hulmursisoleret, kan man bore nogle små huller og tjekke med en strikkepind. Et anden fornuftig tjek af husets isolering og tæthed kan udføres med termofotografering. Det
bedste resultat af en termofotografering fås når udetemperaturen er under 10oC og gerne endnu lavere.
Desuden bedømmes termofotoene bedst af en fagmand, som kender til bygningskontruktioner.
Efterisolering af ydervægge kan også udføres indvendigt eller udvendigt. Der er fordele og ulemper ved
begge løsninger. Indvendig isolering er ofte den billigste, og meget af arbejdet kan man gøre selv. Det
kan gøres i forbindelse med en indvendig renovering af huset, hvor man eventuelt også kan gøre noget
ved gulve og lofter, og få en god helhedsløsning. Der skal opsættes ny inderbeklædning, og el og varmeinstallationer skal flyttes. Udvendig efterisolering er energimæssigt en bedre løsning, da man kan få en
mere hel isolering uden kuldebroer. Det vil ændre husets udseende, hvilket måske ikke altid en ulempe,
men generelt bør der tages hensyn til husets arkitektoniske udtryk..
Fundamenter kan efterisoleres udvendigt, og gulve kan isoleres nedefra, hvis man kan komme til.

2.4

Vinduer

Dagslys i boligen er vigtigt for beboernes trivsel. Udover dagslys er vinduerne også indgangen for de
varme solstråler, som kan give et godt og gratis varmetilskud når solen skinner. Vinduerne er desværre
også en stor varmesynder, idet meget varme forsvinder ud gennem viduesglasset, samt gennem utætheder i og omkring vinduerne. Vinduer er dyre at udskifte, så derfor skal man tænke sig godt om, når
man vil gøre noget ved vinduerne.
Det mest enkle er at tætne med fuger omkring vinduerne og sørge for at de lukker tæt. Hvis der er ældre trævinduer, kan kam og rammer måske være ok, mens ruderne kan udskiftes til energiglas. Når man
køber nye ruder (eller vinduer) bør man tjekke, at de er med ”varme kanter”. Det vil sige at kanten i
termoruden ikke skal være af aluminium, men et bedre materiale som kan isolere mellem de to glas.
Gamle vinduer kan også forsynes med forsatsruder. Forsatsruder bør også være med energiglas, og en
samlet løsning med nye ruder og forsatsruder kan give en energiløsning der er mindst lige så god som en
udskiftning til helt nye vinduer.
Hvis vinduernes træværk er dårligt er den bedste løsning at skifte hele vinduet. Her har man så muligheden for at vælge den type, der passer bedst til husets udtryk. Og samtidig skal man se nøje efter at de
nye vinduer har den rigtige energi-kvalitet – der kan være store forskelle. I Bygningsreglementet beskriver man nu vinduers energistatus med benævnelsen Energitilskud (Eref). Tidligere talte man om varmetab og U-værdier, men i takt med at vinduerne isolerer bedre, betyder solindfald også meget for bygninSide 10 af 67

gens varmebehov. Derfor skal vindusfabrikanterne beregne Eref, så man kan sammenligne vinduer af
forskellige fabrikater og typer. Det basale krav er, at energitilskuddet skal være lig med eller større end 17 kWh/m2/år. Se nye krav til BR15 kap. 7.6 stk 2-3 . Der er flere guidelines og information om vinduer
her: http://www.energirigtigtbyggeri.dk/renoveringvinduer.htm.

2.5

Tætning og ventilation

Overraskende meget varme forsvinder ud gennem revner og utætheder i husets overflade. Ofte er det
1/3-del af varmen, der forlader huset på den måde. Man skal ikke forveksle de to måder varmen tabes
på. Den største del forlader bygningen som varmetab, hvor varmen vandrer gennem vægge og vinduer.
Her hjælper efterisoleringen o.l. Men hvis huset er utæt vil man stadig have et stort varmetab gennem
revner og sprækker.
Tæthed fås med fuger - blandt andet hvor forskellige materialer støder op mod hinanden (for eksempel
mursten mod træværk). Der skal også være en ordentlig dampspærre eller tæt mur. Desværre kan mur
eller dampspærre blive gennemhullet af elinstallationer og lignende. Men man kan i dag få forskellige
muffer, tape og lignende som gør det nemmere at lave tætte løsninger ved stikkontakter o.l.
Træk er ofte ensbetydende med fodkulde, så med tætning og en gulv- og/eller fundament-isolering kan
man løse problemet med fodkulde. Det betyder også at man ofte kan sænke rumtemperaturen 1-2 grader og det har også stor betydning for varmetabet fra huset. Typisk sparer man 7 % for hver grad man
kan sænke stuetemperaturen.
Man hører ofte, at det skulle være usundt at leve i et tæt hus. Det er på den ene side rigtigt, at fugt mv.
skal luftes ud, men det er ikke hensigtsmæssigt at det sker gennem revner og sprækker. Når huset tætnes, skal der også være løsninger for udluftning. Den bedste (og dyreste) løsning er et ventilationsanlæg,
som kan genvinde varmen fra den luft der trækkes ud af huset. Den løsning sikrer at man altid har frisk
luft i huset uden at det trækker ind med kold luft. Anlægget sørger for at forvarme luften inden den
blæses ind i stue og værelser. Sammen med tætning af huset kan et ventilationsanlæg betyde en pæn
varmebesparelse..

2.6

Varmeanlæg og styring

Isolering af rør er ofte forsømt i mange huse, og det er et arbejde man ofte kan gøre selv – nemt og med
stor effekt. Især rør på lofter og i krybekældre bør tjekkes og være godt isoleret. Hvis man har et fyr
stående i udhuset kunne der også være en fordel i at finde plads til et nyt og mindre inde i boligen i forbindelse med en renovering. Hvis man har cirkulation af det varme brugsvand kan der være basis for at
sætte et ur på pumpen, så den kun kører på de tidspunkter af døgnet hvor der reelt er behov.
Temperaturen fra fyret bør ikke være højere end højst nødvendigt, både for at få den bedst mulige virkningsgrad på kedlen, og for at minimere tab fra rørene. Desuden giver det en behageligere varme hvis
man udnytter hele fladen på radiatoren. Mange fyr kan regulere fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen.
Regulering af fremløbstemperaturen er ikke mindst en stor fordel hvis man har en varmepumpe og det
er også en fordel ved fjernvarme (nærvarme).
I nyere huse, der kun bliver varmet op med gulvvarme, kan der nemt være problemer med at regulere
rum-temperaturen. Gulvvarme i klinkegulv eller beton er meget langsomt regulerende og der kan ikke
umiddelbart skrues ned for varmen, selv om for eksempel solen skinner ind ad vinduerne. Her kan en
løsning være at opsætte en radiator til at klare noget af varmebehovet, samt at skrue fremløbstemperaturen til gulvvarmeslangerne så langt ned som muligt.
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Man skal selvfølgelig have termostater på radiatorerne og det skal tjekkes at de virker. Varmeanlægget
skal være indreguleret så man får en jævn fordeling af varmen til alle radiatorer i de rum, der skal opvarmes.

2.7

Andre fordele ved energirenovering

Ud over at man kan spare mange penge på varmeregningen ved at sørge for at få et lunt og tæt hus er
der andre fordele ved en energirenovering. Indeklimaet bliver bedre ved, at man undgår kuldenedfald
ved vinduer og ydervægge. Man undgår også træk fra utætheder ved for eksempel vinduerne. På den
måde kan man få en bedre udnyttelse af rummene i huset og større frihed til for eksempel at placere
yndlingslænestolen lige der, hvor man helst vil sidde uden at blive generet at træk og kulde.
Som tidligere nævnt vil et lunt og godt ventileret hus give et godt indeklima med tilpas luftfugtighed. Det
er også til gavn for allergikere og astmatikere.
Et hus med en god energirenovering vil have en lang højere værdi, end det hus der ikke er energimæssigt i orden, både for dem der bor i huset, men også i salgssituationen, hvor der vil være mulighed for at
få en højere pris og en kortere salgsperiode. Der kan være tilfælde, hvor der med fordel kan bygges nyt i
stedet for at bevare det gamle hus.

2.8

Scenarie med energirenovering

I forhold til, at det er oliefyrene, der giver den største CO2-udledning, er der i det efterfølgende set på
mulighederne for energibesparelser netop for denne gruppe. Det vil måske også være ejerne af huse
med oliefyr, der er mest motiverede for at gøre noget ved deres ejendom.
Statens Byggeforsknings Institut (SBi) har i rapporten ”SBi 2010:56 Danske bygningers energibehov i
2050” beskrevet forskellige scenarier for energiforbedringer af boligmassen. I tabellen nedenfor er der
taget udgangspunkt i det mindst vidtgående af SBi´s 3 scenarier.

Ny isolering
Ny U-værdi
Andel der forbedres

Gulve /
Ydervægge Tage / lofter terrændæk
200 mm
300 mm
100 mm
50%

75%

50%

Vinduer
1,0
75%

Tabel 2. Gennemsnitlige energiforbedringer og andel af ejendommene der bør forbedres. Det vil sige at
for eksempel 50 % af ydervæggene i de oliefyrede boliger efterisoleres op til 200 mm isolering. Fra SBi
rapport 2010:56. Forbedringerne kan fortages over en ca. 20 årig periode og spare ca. 50% af den nuværende energibehov.
I SBi´s rapport er der taget hensyn til hvilke energiforbedringer der er mulige ud fra ejendommenes alder og byggeskik i disse perioder. Fredede ejendomme er ikke medtaget. Ud over de nævnte dele af
”klimaskærmen” har SBi også vurderet mulige tiltag med ventilation med varmegenvinding og solvarme
mv.
Der kan spares ca. halvdelen af energiforbruget til opvarmning og varmt brugsvand i Danmark. Der skal
investeres i disse forbedringstiltag og der operer SBi med to niveauer:


Den marginale investering i den bedre rude i vinduet eller den ekstra isolering på loftet. Altså
ekstraudgiften til den gode energiløsning, når man alligevel for eksempel skal udskifte vinduet
eller taget.



Den totale udgift til både det nye vindue og det nye tag med de gode energiegenskaber.

Side 12 af 67

Som oftest vil man vente med energiinvesteringen til man alligevel skal gøre noget ved huset, men hvis
man vil regne på den økonomiske fordel ved selve energiforbedringen bør man se på marginalinvesteringen.

Energirenoveringer på hus med nyere oliefyr
Oliefyr:
90% årsvirkningsgrad
Besparelse ved renovering
50% af
Investering totalt
6 kr/GJ
Investering maginalt, energi
3 kr/GJ
Oliebesparelse
1.000 l olie á kr 9,00
Drift og vedligehold
Netto besparelse
Tilbagebetalingstid på energirenovering

65
200.000
110.000
9.000
100
8.900
12

GJ/år
kr.
kr.
kr./år
kr./år
kr./år
år

Tabel 3. Data for energirenovering af et gennemsnitlig olieopvarmede hus.
Med det scenarie, der er beskrevet overfor, vil der for en investering på i alt 200.000 kr. kunne spares
ca. 1.000 liter fyringsolie årligt. Udgiften til selve energitiltagene løber op i 110.000 kr. Resten er almindelige forbedringer af huset. Med de nuværende priser på olie giver det en simpel tilbagebetalingstid på
12 år, og det må betegnes som attraktivt for efterisolering og lignende med lang levetid g (20-30 år).
Der er også alene regnet på efterisolering, bedre vinduer og lignende tiltag. Hvis oliefyret også udskiftes
med for eksempel varmepumpe vil det give et andet økonomisk billede, og man bør regne på totaløkonomien for alle forbedringer.
Forbedringerne vil i gennemsnit forløbe over en årrække. I SBi´s rapport er perioden indtil 2050. Men
der er ingen grund til at strække det længere end nødvendigt. Over en periode på for eksempel 20 år vil
huse i gennemsnit have været handlet 1-2 gange og nye ejere vil ofte gerne have opdateret dele af huset hvis de har råd. Desuden vil det almindelige vedligehold gøre at en del af husene trænger til renovering; nyt tag, vinduer mv. Man kan altså forvente at en stor del af scenariet vil være gennemført i løbet
af 20 år og resten kan forventes at komme i løbet af den næste 10 års periode.
I eksemplet ovenfor er der kun fokuseret på de oliefyrede boliger, men der vil også være behov for
energirenoveringer i en stor del af de øvrige boliger i kommunen. De oliefyrede boliger bør desuden
skifte til andre energikilder; typisk varmepumper mv. Disse muligheder behandles i de senere kapitler.
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3 Energikilder
3.1

Olie

Oliefyring har tidligere været den foretrukne opvarmningsform og har været udbredt siden 1950-erne.
Danmark har siden 1993 været netto eksportør af olie og det har været godt for statskassen og forsyningssikkerheden.

Figur 4. Hidtidig og forventet udvinding af råolie fra de danske felter i Nordsøen. Samt det dansk forbrug.
Kilde: ”Energistyrelsen: Danmarks olie- og gasproduktion og udnyttelse af undergrunden 2012”.
Figuren viser at Danmark inden for få år vi blive importør af olie igen, med mindre nye teknikker gør det
rentabelt at udnytte svært tilgængelige olieressourcer. Den nuværende lave oliepris kan dog gøre, at
ekstra kompliceret udvinding bliver økonomisk mindre attraktivt.
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Figur 5. Prisen i kr. pr. 1.000 liter fyringsolie de sidste 10 år. Kilde: Energi- og Olieforum (www.eof.dk).

Det ses af figuren at udgiften til fyringsolie indenfor kort tid er faldet til niveauet fra omkring 2010. Det
ses også at priserne har svinget kraftigt før, så prisstigninger vil givetvis komme til at ske igen. I Danmark
betyder det relativt høje afgiftsniveau at vi ikke mærker prisudsving helt så meget som i lande uden
afgifter på olie. De seneste priser (pr. den 10/2 2015) ligger omkring 9,00 kr./l og det er den værdi der er
regnet med i beregningseksemplerne.
På grund af den høje CO2 udledning ved forbrænding af olie er det både Folketingets og Aalborg Kommunes intention at olieopvarmning skal udfases.
Bygningsreglementet er det lovgrundlag der bestemmer udformningen af bygninger og blandt andet
også bestemmelser om opvarmning. Som noget nyt siger Bygningsreglementet at opvarmning af bygninger som udgangspunkt skal baseres på vedvarende energi eller fjernvarme (nærvarme). Det gælder
ved nybyggeri og ved udskiftning af opvarmningssystem i eksisterende bygninger. Det kan for eksempel
være når et oliefyr eller kedel skal udskiftes.
Hvis man bor i et område hvor der allerede er fjernvarme (eller naturgas) skal man tilsluttes dette. Eller
man kan forsyne bygningen med vedvarende (solvarme, varmepumpe, træfyr mv.)
Hvis man bor udenfor områder med fjernvarme (eller naturgas) gælder kravet om vedvarende energi
dog ikke.
Bygningsreglementet er ved at blive revideret og de nævnte regler forventes at træde i kraft i den 1/1
2016. (Læs mere i BR15 kap. 7 stk. 8 – 12)
Der bør også være fokus på olietanken i forbindelse med den enkelte husejers overvejelser om at finde
et alternativ til olie. Udfasning af oliefyr gavner også miljøet ved at minimere risikoen for forurening af
grundvvandet.
Det er vigtigt at have styr på hvornår man er tvunget til at gøre noget ved sin olietank. Der er en række
regler for hvor gamle olietanke må være; typisk 30-50 år efter hvilken type det er. Tanke af plast kun 20
år. Hvis man ikke kan dokumentere hvor gammel tanken er, skulle den måske allerede have været sløjfet i dag. For nogen tanke er der en frist til den 31/3-2015.
Ved skift bort fra oliefyring på ejendommen bør en overjordisk olietank fjernes eller i det mindste tømmes, rengøres. Der er specialfirmaer, der løser denne type opgaver. En sløjfning af en olietank skal anSide 16 af 67

meldes til kommunen inden 4 uger efter den er taget ud af brug. Hvis du er ejer af en olietank kan du
tjekke Aalborg Kommunes hjemmeside aalborg.dk for yderligere oplysninger - søg: ”olietanke”.

3.2

Biomasse

Efterspørgslen på træpiller forventes at stige og dermed også prisen. De store kraftværker satser i højere grad på træpiller i bestræbelserne på at kunne levere CO2-neutral varme til de store byer. Den øgede
brug af træpiller vil givetvis føre til etablering af flere anlæg til produktion af pillerne, og det vil føre til
en endnu større grad af internationalisering på området. Det vil betyde endnu større import fra f.eks.
Baltikum, Rusland og Canada. Hvis energiforsyningen også i fremtiden skal baseres på lokale ressourcer,
er det derfor som udgangspunkt ikke træpiller man skal satse på.
Det ses på Figur 5 at prisen på træpiller svinger meget mere end for eksempel priserne på flis og halm.
Som nævnt er træpiller meget anvendelige i mange fyringsanlæg, og prisen vil således i højere grad følge
de konkurrerende brændsler; kul, olie og naturgas.
Prisen på flis er lavere end træpiller og må forventes at være mere stabil end pillerne i forhold til påvirkning fra de generelle prisstigninger på brændsler (olie).
For et par år siden havde regeringen planlagt en såkaldt Forsyningssikkerhedsafgift, som blandt andet
ville blive pålagt træ og halm. Afgiften blev taget af bordet, men der er stor sandsynlighed for, at den på
et senere tidspunkt vil blive gennemført i en anden form og dermed være med til at forrykke priserne
mellem de forskellige brændsler og teknologier.

Figur 6. Prisstatistik fra EMD og Dansk Fjernvarme på hvordan priserne på biobrændsler har udviklet sig
gennem årene.
Halm er lidt billigere end flis og man kan givetvis få langtidsaftaler med de lokale landmænd. I dag efterspørges halmen både som strøelse og foder, primært til kvægbedrifter: Halm kan også anvendes som
jordforbedring på visse af markerne for at øge humusindholdet i jorden, samtidig med at gødningsværSide 17 af 67

dierne i halmen bibeholdes og senere kan udnyttes af planterne. Halmfyring er ikke relevant for almindelige boliger på grund af den relativt komplicerede forbrændingsteknik.

3.3

Solenergi

I nedenstående figur er solindstrålingen vist over et år.:

Figur 7: Fordelingen af solindstråling i Danmark i forhold til den gennemsnitlige indstråling på et år.
Et solvarmeanlæg anvendes som udgangspunkt hele året, men den største effekt opnås i sommermånederne. Her står solen højest på himlen, og der er flest soltimer. Om vinteren er der ikke nok sol til at
opvarme et hus, og derfor skal solvarme kombineres med en anden opvarmningsform.

3.4

Varmekilder til varmepumper.

Hidtil har varmepumper baseret på jordvarme været den mestforetruknetype varmepumpe.
Den primære energitilførsel til jordlaget kommer fra solindstråling og fra luftens opvarmning af
jordoverfladen. For at jordvarme skal kunne fungere korrekt, er det en forudsætning, at der
ikke hentes mere energi ud af jorden, end der tilføres jorden på årsbasis. I modsat fald vil der
ophobes is omkring slangerne, og effektiviteten af anlægget vil falde markant. Den samlede
slangelængde og energioptaget er afhængigt af jordbundsforholdene. Energioptaget fra jordslangen er højest i våd jord og lavest i sandjord, hvor vandet ledes bort hurtigt.
De seneste år er der kommet meget fokus på at benytte udeluft som varmekilde i både luft/luft
og luft/vand varmepumper. Udeluften har på årsbasis en gennemsnitlig temperatur på 7 °C og i
fyringssæsonen en gennemsnitlig temperatur på 3,6 °C. Udeluften er derfor en udmærket varmekilde, men den er naturligt meget mere varierende end jordvarme. For eksempel er der typisk en forskel på 5 °C mellem nat- og dagtemperaturerne. For at udeluften kan udnyttes bedst
muligt, kræver det, at varmepumpens afrimningsfunktion er optimal, da varmepumpen kører i
mange timer, hvor afrimning er nødvendig. Effektiviteten af varmepumpen falder typisk med
10-15 %, når afrimning er nødvendig. Behovet for afrimning mindskes, jo lavere udetemperaturen er, da vandindholdet i luften er relativt lavt ved lave udetemperaturer.
Sø- og havvand kan også udnyttes som varmekilde. Dette kræver dog en særlig tilladelse fra
kommunen. Her vurderes det, om energioptaget fra søen vil påvirke søen for meget i form af
ændrede temperaturforhold. Dette afhænger af søens størrelse og fauna, men også af hvor
meget energi man vil trække fra søen. Specielt i vintermånederne kan dyrelivet i søen blive påvirket. Søvandsanlæg, populært kaldet søvarme, etableres ved, at der nedlægges en slange i
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søen svarende til en jordslange for jordvarmeanlæg. Slangen lægges typisk på søens bund, hvor
den skal forankres forsvarligt. Søens temperatur kan variere fra 0 °C til 20 °C over året. Er der
gennemstrømning af grundvand, vil temperaturen være 6-8 °C hele året.
Etableringen af et havvandsanlæg kan også udføres som ved et søvandsanlæg, hvor der lægges
en energioptager, typisk en slange, ud på havbunden. Ved større anlæg kan det være fordelagtigt at pumpe havvandet ind til en varmeveksler. Dette kræver dog, at rør, pumper og vekslere
udføres i plast og særlige stålkvaliteter så de korrosionsmæssigt kan holde til havvandet. Ved
etablering af denne type anlæg skal man være særligt opmærksom på frysepunktet for havvandet, samt at begroninger i rørsystemet og varmevekslere kan skabe problemer.
Grundvand som varmekilde er ved at finde indpas i forbindelse med fjernvarmeanlæg og store
byggerier, men er meget sjældent anvendt ved enkelt-boliger. Systemet fungerer ved, at der
først pumpes grundvand op gennem en varmeveksler, hvorefter det ledes tilbage til grundvandsmagasinet via et andet borehul. Fordelen ved grundvandsanlæg er, at man har en temperatur på varmekilden, som er stabil og høj over hele året, ca. 8 °C. Boringen etableres typisk
som en almindelig drikkevandsboring med filter forneden. Boringens dybde afhænger fuldstændigt af, hvor dybt grundvandsmagasinet ligger. En variant af denne type grundvandskøling
kan installeres på vandværker hvor en varmepumpe kan køle grundvandet inden det sendes ud
til forbrugerne. Den indvundne varme kan opvarme mandskabsfaciliteter og nærliggende bygninger.
Potientiale varmekilder for store anlæg er beskrevet i en undersøgelse i Region Midtjylland af
77 kraftvarmeværker. Her ville der være mulighed for at udnytte grundvand på 57 af værkerne
og sø, å eller fjord/hav vand ved 23 af værkerne. Desuden ville der kunne udnyttes overskudsvarme fra spildevand ved 23 af værkerne. (http://www.rm.dk/siteassets/regionaludvikling/energi/projektbeskrivelser/naturgassens-afloser/naturgassen-afloser_kortresume.pdf)
Udnyttelse af overskudsvarme er blevet rigtig interessant indenfor de sidste år. Ved en række
dagligvareforretninger og også ved større køleanlæg er der gennemført projekter hvor varme
fra køleanlæg udnyttes i fjernvarme.
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4 Individuelle energianlæg
4.1

Oliefyr

Oliefyr har været udbredt siden 1950-erne. Først som en brænder der blev sat på den gamle kedel og
senere som samlede enheder med både kedel, fyr og varmtvandsbeholder i en unit. Virkningsgraderne
på oliefyr er løbende blevet forbedret således at A-mærkede units i dag ligger på over 95 %. I Bygningsreglementet er kravene til oliefyr løbende blevet strammet således at der nu kun må forhandles kondenserende oliekedler. På hjemmesiden www.sparolie.dk kan man se billeder af ældre oliefyr og beregne hvad der kan spares ved at udskifte oliefyret.
Virkningsgraderne på oliefyr er forskellige og afhænger både af kvalitet og alder på fyr og kedel;

1 - 3 år:
3 - 8 år:
8 - 15 år:
15 - 30 år:
30 - 50 år:

95%
95 - 90 %
90 - 85 %
85 - 80 %
75 - 65 %

Tabel 4: Virkningsgrader på oliefyr I forhold til alder. Bemærk at der kan være store variationer. Blandt
andet kan der være kondenserende oliefyr med højere virkningsgrad.
Der er i tabellerne med sammenligninger med andre opvarmningskilder er der taget udgangspunkt i et
nyere oliefyr med virkningsgrad 90 % (under 10 år), samt et ældre med virkningsgrad 75 % (over 20 år
gammelt).
Lovgivning omkring oliefyr er beskrevet i kap. 3.1.

4.2

Solvarme

Solvarmeanlægget omsætter solens energi til varme. Solens stråler opvarmer en væske (vand tilsat
frostvæske) i solfangeren, og væsken transporteres genne m rør til varmtvandsbeholderen. Her afgiver
væsken varmen før den sendes tilbage til solfangeren. Når der ikke kommer tilstrækkelig varme
fra solen, træder fyret eller en elpatron til.
Solvarme anvendes i kombination med andre opvarmningsformer, f.eks. olie- eller naturgasfyr. Solvarme kan også kombineres med en brænde- eller træpillekedel. Her opnås ikke så stor en økonomisk fordel som ved at erstatte olie eller gas, men til gengæld kan trækedlen ”holde fri” om sommeren og man
undgår sjat-fyring. Nogle træpillekedler har endda svært ved at fungere ordentligt med de korte driftstider om sommeren, så også her kan solvarme være et udmærket supplement. Solvarmeanlæg kræver
stort set ingen vedligeholdelse bortset fra at frostvæsken skal tjekkes en gang imellem (ligesom på en
bil).
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Figur 8, Principskitse for et solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning.
I dag spiller solvarme en lille rolle i den danske energiforsyning, men potentialet er enormt. I de senere
år har marked for solvarmeanlæg flyttet fra de enkelte husstandsanlæg til store systemer til fjernvarme
på grund af fordelen ved storskale-anlæg. Men med de stigende krav til nye bygninger på energieffektivitet, forventes det at individuelle solvarmeanlæg bliver mere og mere almindelige. Den internationale
solvarmeindustri er en af de hurtigst voksende sektorer med 20-30 % årlig vækst.
Mængden af solenergi der absorberes af solfangeren afhænger af den geografiske placering og orientering af solfangeren, samt eventuelle skygger. Det eneste ekstra input til et solvarmeanlæg er den elektriske energi, der kræves til pumpe, styring og en eventuel elpatron som back-up. Dette elforbrug udgør
ca. 5 % af den leverede energi i et typisk anlæg.
Solvarmeanlæg producerer varmtvand ved temperaturer på typisk mellem 20 og 80°C, afhængig af drift
og type. Højere temperaturer er mulige med særlige solfangere, men de er næppe relevant for varmt
brugsvand og rumopvarmning. I kombination med varmepumper, er det muligt at anvende meget enkle
og billige solfangere som opererer ved lave temperatur. Disse er typisk fremstillet af plast.
Den faktiske ydelser fra et solvarmeanlæg er meget afhængig af varmeforbruget og dets fordeling over
både dagen og hele året. Et højt forbrug pr m2 solfanger er gunstigt for effektiviteten, fordi det har en
tendens til at sænke driftstemperaturen, men det resulterer også i en lav soldækning dvs. den del af
varmeforbruget, der er dækket af solvarmeanlægget. Traditionelt angives et solvarmeanlæg i størrelse;
m2 solfanger overflade. For parcelhuse er det typiske anlæg fra 4 m2 (for et lille brugsvandsanlæg) til 15
m2 for et kombineret rumopvarmning og varmt brugsvandanlæg.
Den termiske ydelse fra anlægget er i vid udstrækning bestemt af solens indstråling og de faktiske driftstemperaturer i forhold til den omgivende temperatur. Når solen skinner og temperaturen stiger i anlægget vil effektivitet falde, så i en vis forstand er solfangere selvregulerende og vil stoppe produktion af
varme, når den når den såkaldte stagnationstemperatur. Styringen af anlægget kan skifte om der skal
bruges solvarme til varmt vand eller rumopvarmning, og i nogle tilfælde skal varmen bortledes for at
undgå kogning.
Fordelen ved solvarme er, at det er forurenings-fri energi. Solfangeren kan integreres i bymiljøet og kan
erstatte en del af klimaskærmen. Der er ofte mulighed for ekstra energibesparelser, hvis det eksisterende varmeanlæg kan være helt slukket i løbet af sommeren, så standby tab kan reduceres væsentligt.
Ulemper er at anlæggene kan være relativt dyre, med undtagelse for store systemer. Solfangerne kræver tilstrækkeligt areal på taget med en passende orientering. Det kan I nogle tilfælde konkurrere om
pladsen med solcelleanlæg.
Miljø
Et solvarmeanlæg indeholder primært metaller og glas, der kræver energi i fremstillingssektoren. Det er
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en ”energi tilbagebetalingstid” på 1-3 år for et velfungerende system i Danmark. Næsten alle materialer
kan genbruges.
Den særlige selektive overflade, der benyttes på de fleste solfangere er lavet i en kemisk proces, der i
nogle tilfælde indebærer anvendelse af krom. Det er vigtigt, at processtyringen ved fremstillingen er
tilstrækkelig for at undgå enhver forurening fra denne proces.
Den væske, der anvendes i de fleste solvarmeanlæg kan bortskaffes som lav-giftigt kemisk affald.

Solvarme sammen med nyere oliefyr
Solvarmeanlæg
4 m2
Investering
35.000
Solvarmeydelse
410 kWh/m2
Oliefyr
90% årsvirkningsgrad
Sparet tomgangstab
80 l olie fra maj til sept.
Besparelse til brugsvand 262 l olie á kr 9,00
2.360
Drift og vedligehold
400
Netto besparelse
1.960
Tilbagebetalingstid
18

eller med ældre oliefyr
4 m2
kr

kr./år
kr./år
kr./år
år

35.000
410 kWh/m2
75% årsvirkningsgrad
180 l olie fra maj til sept.
399 l olie á kr 9,00
3.588
400
3.188
11

eller med elvarme
4 m2
kr

35.000 kr
410 kWh/m2

kr./år 1.640 kWh á kr 1,51
kr./år
kr./år
år

2.477
400
2.077
17

kr./år
kr./år
kr./år
år

Tabel 5. Eksempel på et lille solvarmeanlæg til brugsvand som supplement til tre forskellige fyringstyper.
Bemærk at solvarmens ydelse er meget afhængig af forbruget af varmt vand.
I disse tre eksempler erstattes olie eller el til opvarmning af brugsvandet, især hvis der er 3 eller flere
personer i husstanden, der bruger varmt vand. Man kan også få større solvarmeanlæg, som kan supplere med rumopvarmningen. For eksempel hvis man gerne vil have lidt varme på i badeværelset hele året.

4.3

Varmepumper

En varmepumpe omdanner solenergi, der er lagret i de øverste jordlag eller i udeluften, til varme, der
kan bruges til rum- og varmtvandsopvarmning. Ved jordvarmeanlæg trækker varmepumpen varme ud af
jorden. Det er en populær teknologi, og der er også en god buffer af varme under en græsplæne.
Luft/vand varmepumpe er blevet mere udbredt de senere år. Her skal man blot stille en ventilatorenhed op i haven nær huset i stedet for at grav slanger ned i haven. De nye typer luft/vand varmepumper har en fornuftig virkningsgrad, men dog stadig lidt dårligere end jordvarmeanlæggene. En varmepumpe er et godt alternativ til elvarme, olie og biomasse-opvarmning.
Energieffektiviteten af varmepumper beskrives normalt ved COP faktor "Coefficient Of Performance".
Det er den leverede varme divideret med den anvendte elektricitet. En COP på tre betyder, at varmepumpen leverer tre gange så meget varme som elforbruget, og to tredjedele af den leverede varme
indsamles via den udendørs varmeveksler. Varmepumpens effektivitet afhænger af temperaturen på
den kolde (udendørs) og den varme (indendørs) side af varmepumpen. Lavere temperaturer på den
kolde side, samt højere temperaturer på den varme side nedsætter effektiviteten. Varmebehovet er
normalt højere, når udendørstemperaturen er lav. Derfor er det vigtigt at sammenligne den gennemsnitlige årlige effektivitet i stedet for effektiviteten ved et enkelt arbejdspunkt. Denne års-COP benævnes også SCOP.
Varmepumper kan normalt ikke levere vand temperaturer over 55˚C, hvilket betyder, at radiatorerne
skal være i stand til at dække varmebehovet i huset med temperaturer under 55˚C. For at opnå disse
lave fremløbstemperaturer, er det i mange tilfælde nødvendigt at installere større varmekapacitet i
varmefordelingssystemet, fx ved at installere større radiatorer og / eller ved at forbedre isoleringen af
klimaskærmen. I mange tilfælde kan forbedring af klimaskærmen være en økonomisk rentabel løsning
alligevel, og for nye bygninger vil det være en nødvendighed på grund af krav i bygningsreglementet.
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Den typiske størrelse af varmepumper varierer fra ca. 4 kW op til flere hundrede kW varmeydelse, der
dækker behovene for både rumopvarmning og varmt brugsvand i både lavenergibyggeri og store bygninger.

Figur 9: skitser af en luft-vands varmepumpe(t.v.) og et jordvarmeanlæg (t.h.)
Ved jordvarme trækkes varme fra jorden gennem slanger med frostvæske. Normalt graves slangerne
omkring en meter ned i jorden. En fordel ved jordvarme er, at det har en bedre ydeevne end luft/vand
varmepumpe på grund af den højere varmekildetemperatur (jorden) i fyringssæsonen. Men det er en
ulempe at der skal graves jordslager ned. Der er behov for tilgængeligt grundareal svarende til en maksimal forbrug (varmeindsamling) på 40 kWh/m2 pr år. En jordvarmepumpe vil være ca. 15 % mere effektiv end en luft/vand-varmepumpe. Den samlede pris inklusive gravearbejde og rør er omkring 20-30 %
mere end for luft/vand varmepumper.
I stedet for vandrette rør, er det også muligt at anvende lodrette rør steder med dybde på op til 250 m.
Lodrette rør kan anvendes i stedet for vandrette rør, hvis der ikke er tilstrækkelig tilgængeligt grundareal. Det er en dyrere løsning, men bliver efterhånden brugt oftere end tidligere, hvilket kan sænke etableringspriserne i fremtiden.
Sammenlignet med jordvarme er luft/vand varmepumpe mindre effektiv, fordi luften temperaturen til
den udendørs varmeveksler vil være lavere end jorden temperatur, når der er størst efterspørgsel efter
opvarmning. Desuden vil der opbygges is på den udendørs varmeveksler og derved nedsætte fordampningstemperaturen og effektivitet. Derfor er der behov for afrimning af den udendørs varmeveksler i
kolde og fugtige perioder og det forårsager øget energiforbrug.
Den væsentligste grund til at vælge en luft/vand-varmepumpe i stedet for en jordvarmepumpe er en
nemmere og billigere udendørs installation. Den udendørs enhed vil kun kræve en meget begrænset
udendørs plads, og der er ingen behov for at grave i haven. De samlede omkostninger er mindre. En
luft/vand varmepumpe vil være 20-30 % billigere i investeringer end en jordvarmepumpe. Støj kan være
et problem, da støjniveauet skal være under 35 dB (A) på grænsen til naboer. I tæt bebyggede områder,
er det nogle gange ikke er muligt at installere luft/vand varmepumper på grund af dette problem.
Varmepumperne er normalt konstrueret til at dække mellem 95 % og 98 % af varmebehovet. Det resterende varmebehov dækkes af direkte elektrisk varme. Det er muligt at supplere varmepumpen med et
solvarmeanlæg.
Der er to hovedtyper af regulering for varmepumper. Der er on/off regulering og regulering af kapaciteten(frekvens-regulering), som er trinløs ned til omkring 20 % af den maksimale kapacitet. Frekvens- regulering virker gennem en regulerbar kompressor, hvor mængden af kølemiddelstrømmen gennem
kølecyklus er tilpasset til efterspørgslen. I on/off regulering, vil kompressoren arbejde ved fuld belast-
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ning og stoppe med mellemrum, der er tilpasset varmebehovet. Ca. 20 % af varmepumperne på markedet i dag har frekvensregulering .
Den bedste effektivitet opnås med en styring, som sikrer, at fremløbstemperaturen til varmesystemet
ikke øges unødigt, når varmepumpen kører, fordi varmepumpen effektivitet vil øges med lavere temperaturer. Lavere fremløbstemperatur giver højere effektivitet, og derfor har varmepumper til gulvvarme
(35 ˚C) har bedre effektivitet i forhold til varmepumper til radiatorer (55 ˚C).Hvis varmepumpen er
on/off reguleret og har en lille lagertank, kan varmepumpen starte og stoppe ofte, hvilket vil sænke
effektiviteten. En tilstrækkeligt stor lagertank er derfor en fordel med on/off regulering. Har man gulvvarme i et tungt gulv af beton vil det ofte også have en positiv akkumulerende effekt på driften af varmepumpen.
Miljø
Varmepumperne bruger F-gasser (HFC) som kølemiddel. F-gasser er fluorholdige gasser (HFC, PFC og
SF6), der er kraftige drivhusgasser. De er omfattet af Kyoto-Protocol.
HFC (hydrofluorcarboner) er en af de vigtigste, og anvendes ofte i industrien som kølemiddel i kølekredsløbet. Der er mange forskellige kølemidler baseret på HFC. De vigtigste er HFC-134a (R134a) og
HFC blandinger: R404A, R410A og R407A. De mest almindelige kølemidler, der er baseret på HFC har
Global Warming Potentials (GWP) fra omkring 1500 til 4000 i forhold til CO2, der har en GWP på 1.
Der er dog nogle varmepumper med naturlige kølemidler (herunder R290 - propan), men det er en minoritet. I fremtiden vil det være muligt at erstatte F-gasser med naturlige kølemidler eller andre mindre
skadelige kølemidler.
Naturlige kølemidler er stoffer, der kan findes i naturens kredsløb, f. eks ammoniak, kulbrinter, CO2,
vand og luft. Ingen af kølemidlerne i gruppen af naturlige kølemidler er perfekte, og de har alle tekniske
begrænsninger. Derfor skal naturlige kølemidler vælges med omhu, og ét kølemiddel kan ikke dække
alle behov.
Antallet af installationer i Danmark af jordvarmeanlæg skønnes at være 15.000 til 20.000 (2011).
En husstands besparelse ved at skifte til varmepumpe afhænger af:









varmepumpens virkningsgrad,
om varmekilden er jord, vand eller luft,
hvor godt huset er isoleret,
vind- og sol-forhold ved huset,
hvor mange personer der bor i huset,
om beboerne ønsker en stuetemperatur på 20 °C eller højere,
samt om der er gulvvarme eller radiatorer, eller en kombination af begge dele.
om temperaturerne i varmesystemet kan tilpasses de optimale temperaturer ved drift med
varmepumper

Der er således mange faktorer, der er afgørende for, hvor meget varme husejeren får i fyringssæsonen i
forhold til tilført elektricitet.
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Nedenfor er der givet eksempler på økonomien.
Nuværende opvarmning med nyere oliefyr
Oliefyr
90% årsvirkningsgrad
Investering
Brændsel 2.011 l olie á kr 9,00
18.100
Drift og vedligehold
2.500
Årlig udgift
20.600
Netto besparelse
Tilbagebetalingstid

Ny luft/vand varmepumpe
260% årsvirkningsgrad
kr
100.000
kr./år 6.962 kWh á kr 1,51 10.516
kr./år
2.000
kr./år
12.516
8.084
12

Nyt jordvarmeanlæg
290% årsvirkningsgrad
kr
kr./år 6.241 kWh á kr 1,51
kr./år
kr./år
kr./år
år

140.000
9.428
2.000
11.428
9.172
15

kr
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
år

Tabel 6. Eksempler på økonomi ved udskiftning af nyere oliefyr med varmepumpe / jordvarme. Bemærk
at de 260% årsvirkningsgrad svarer til en SCOP på 2,6.
Det fremgår af tabellen at der er en rigtig fornuftig økonomi i at udskifte et nyere oliefyr med en varmepumpe. Hvis det i stedet er et helt nyt kondenserende olie- eller gasfyr vil forrentningen blive mindre
god. Luft/vand varmepumpen kommer ud med en bedre forrentning end jordvarmen. Når mange alligevel vælger jordvarmen hænger det blandt andet sammen med at luft/vand varmepumpen har en ”udedel”, med en ventilator som giver en smule støj, og det foretrækker en del at undgå – også af hensyn til
naboer hvis den skal stå tæt på skel.

4.4

Varmepumper og solceller

Solceller producerer el fra solens stråler. Anlægget tilsluttes husets elinstallation således at man bruger
den strøm, solcellerne producerer lige i øjeblikket. Når der er overskud af solcelle-el leveres det til elnettet til samme pris som man køber for – indenfor den samme time. Med solceller har man i princippet
fastfrosset sin elpris på den el der kommer fra solcellerne og man bliver derfor mere uafhængig af stigende elpriser.
Erfaringerne med solceller viser at de er meget driftssikre når man vælger de kendte produkter på markedet. Der bør påregnes at inverteren (den enhed der omsætter solcellestrømmen til 230 V vekselstrøm) måske skal skiftes efter 12 år. Derfor er der i beregningseksemplet nedenfor afsat 0,25 kr./kWh
til vedligehold. I øvrigt indeholder solceller ingen bevægelige dele der kan blive slidt og derfor kan man
påregne en lang levetid. Dog kan ydelsen falde; de fleste producenter angiver en reduktion på 10 % efter
10 år og 20 % efter 25 år.
Afregningsreglerne for solceller er blevet noget mere kompliceret i løbet af det seneste år. I det følgende eksempel er der regnet med at en husstand køber et mindre anlæg og får godkendt 2015 afregningen
for de kWh, der ikke bruges i huset indenfor den time solcellerne har produceret dem. Her forudsættes
at 30 % anvendes i de timer solen skinner og resten ikke anvendes men leveres ud i el-nettet.
Solceller
Investering, eksempel
Ydelse
Besparelse på egetforbrug
Leveres til nettet
Vedligehold
Netto besparelse
Tilbagebetalingstid

10 m2
1,25 kW
30%
á kr 2,04
70%
á kr 1,02
0,6% af investering

40.000
1.125
687
803
240
1.251
32

kr
kWh/år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
år

Tabel 7. Eksempel på økonomi i et solcelleanlæg.
Hvis man bruger el til opvarmning, for eksempel med en varmepumpe får man rabat på den el der købes
(ud over de første 4.000 kWh/år). Energiafgift/elafgift på el til varme og helårsboliger >4.000 MWh er
41,2 øre/kWh. Elafgift til anden el er 83,3 øre/kWh. Det betyder at solcellerne erstatter en billigere el
når de producerer til husets eget varmeforbrug. I eksemplet nedenfor er der anvendt et større anlæg og
med en aktiv styring af varmepumpen kan man anvende lidt mere af solcelle strømmen end uden stySide 26 af 67

ring. Det gør at man kan få en større del af solcelleproduktionen til at dække forbruget på varmepumpen indenfor den samme time. For eksempel ved at prioritere opvarmningen af brugsvand i de timer.
Man kan også installere en akkumuleringstank på for eksempel 500 l, det vil give en lidt større frihed til
at varmepumpen kører på de bedste tidspunkter. Nedenstående økonomiopstilling er baseret på et
skøn over hvordan fordelingen er mellem de timer hvor solcellestrømmen forbruges i husstanden og de
timer hvor solcelle-strømmen leveres til el-nettet.
Solceller på varmepumpehus
Investering, eksempel
Ydelse
Besparelse på egetforbrug
Leveres til nettet
Vedligehold
Netto besparelse
Forrentning
Tilbagebetalingstid

30 m2
3,75 kW
40%
á kr 1,51
60%
á kr 1,02
0,6% af investering

118.510
3.375
2.039
2.066
711
3.394
2,9%
35

kr
kWh/år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
år

Tabel 8. Eksempel på økonomi i et solcelleanlæg sammen med varmepumpe.

4.5

Varmepumper og varierende elpriser

I fremtidens elsystem vil der være en større andel af vindmølle-el. Det vil sige at elprisen kommer til at
afhænge endnu mere af, hvordan det blæser, samt af efterspørgslen på det enkelte tidspunkt. I dag
afregnes almindelige forbrugere med en fast pris. I fremtiden vil man kunne vælge at blive afregnet efter
den konkrete pris i hver enkelt time. Priserne fastlægges på den nordiske elbørs dagen før, og man vil
som kunde kunne få timepriserne oplyst aftenen før. Dette system fungerer allerede i dag, hvor bl.a.
store virksomheder køber el på den måde. I princippet vil man som ejer af en varmepumpe kunne sidde
hver aften og planlægge varmepumpens drift i det følgende døgn. Den daglige driftsplanlægning vil man
dog kunne få et edb-program til at udføre, eller et elhandels-selskab kan stå for det.
At flytte på varmepumpens drift fra den ene time til den anden forudsætter at man har mulighed for at
gemme noget af varmen fra de billige el-timer til de dyre. Det kan enten gøres i gulve og vægge hvis de
er lavet af ”tunge” materialer som beton eller mursten. Især hvis man har gulvvarme er det en mulighed. Man kan også gemme varme i en tank. Normalt vil det være 1-2 timer man kan flytte på varmepumpens drift, hvilket kan betyde at varmepumpen kan stå stille i de allerdyreste timer. Teknologien er
på udviklingsstadiet endnu, og der kan læses mere om mulighederne på www.styrdinvarmepumpe.dk.

4.6

Varmepumper og leasing-ordninger

Der arbejdes for tiden med udvikling af ordninger og forretningsmodeller, der skal hjælpe boligejere
med at overvinde de barrierer, de står over for, når de skal udskifte et udtjent oliefyr med en varmepumpe. Det drejer sig især om den store investering, der er ved installering, men også kundens usikkerhed i forhold til varmepumpens drift og udfordringen med at finde løsninger, der passer til kundens
behov.
Grundidéen er, at en virksomhed tilbyder salg af varme til kunder i områder uden fjernvarmenet til en
kendt pris. Varmen leveres til kunderne fra varmepumper, som er ejet af virksomheden, men fysisk placeret hos den enkelte kunde. Med forretningsmodellen flyttes således investeringsbehovet og usikkerheden om varmepumpens effektivitet, elpriser mv. fra den enkelte kunde til en virksomhed med ekspertise på området. I lighed med fjernvarme betaler kunderne for den målte mængde varme, som varmepumpen rent faktisk leverer til kunden.
Et konsortium bestående af EXERGI Partners, Insero Energy og Brædstrup Fjernvarme har med støtte fra
Energistyrelsen udarbejdet rapporten ”Forretningsmodel til udfasning af oliefyr”.
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I beskrivelsen af forretningsmodellen er der taget udgangspunkt i et fjernvarmeselskab, men det har
været konsortiets ambition at forretningsmodellen kan anvendes bredt, så enhver virksomhed med de
fornødne ressourcer vil kunne agere varmeselskab. Konsortiet fremhæver, at i modsætning til traditionel fjernvarme, skal der ikke investeres i net, men alene i installationer hos kunderne. Det betyder, at
investeringerne afholdes i takt med, at kunderne tegner kontrakter, og at virksomhederne kan levere
varme uden snævre geografiske rammer. De formelle rammer omkring disse koncepter er ved at blive
undersøgt bl.a. forholdet til varmeforsyningsloven.
Der er i de følgende sammenlignet tilbud fra to virksomheder. De er en smule forskellige i deres dækning. OK tilbyder en traditionel leasing ordning med en opstart betaling på 25.000 kr. samt en månedligt
ydelse på 1.095 kr. Dette dækker levering, installation, service og vedligeholdelse. El til varmepumpen
skal betales der ud over.
(Læs eventuelt mere på http://www.ok.dk/varmepumper/privat/finansiering/leasing#)
En anden ordning tilbydes af Best Green (et datterselskab af Insero Energy). Her står Best Green for betaling af el til varmepumpen og man afregnes via en varmemåler i installationen. Hermed er det Best
Green der tager risikoen for driften af varmepumpen og dermed sørger for at drift og effektivitet af
varmepumpen kontrolleres løbende. Denne model minder meget om at være forbruger hos et fjernvarmeselskab. (Læs eventuelt mere på http://bestgreen.dk/varmepumpe-til-private/)
Ny egen luft/vand varmepumpe
Leaset varmepumpe fra OK
Leaset varmepumpe fra BestGreen
Oliefyr
260% årsvirkningsgrad
260% årsvirkningsgrad
Investering
100.000 kr
25.000 kr
35.000 kr
Brændsel 6.962 kWh á kr 1,51
10.500 kr./år 6.962 kWh á kr 1,51 10.500 kr./år 18,1 MWh á kr 850
15.400 kr./år
Drift og vedligehold
2.000 kr./år
13.100 kr./år
5.000 kr./år
Årlig udgift
12.500 kr./år
23.600 kr./år
20.400 kr./år
Netto besparelse
8.100 kr./år
-3.000 kr./år
200 kr./år
Tilbagebetalingstid
12 år
-8 år
175 år
Lån til investering
10
5% 13.000 kr./år
3.200 kr./år
4.500 kr./år
Årlig udgift inkl.lån
25.500 kr./år
26.800 kr./år
24.900 kr./år

Tabel 9. Eksempel med leasede varmepumperBesparelsen er sammenlignet med udgiften ved et nyere
oliefyr (20.600 kr./år). Da muligheden for finansiering er en vigtig del af en leasingordning er der i denne
tabel udregnet ydelse for et 5% der løber over 10 år. Dette giver en mere reel sammenligneing mellem at
købe og lease. .
Det ses, at selv om der umiddelbart er mest at spare ved selv at købe varmepumpen, så er der stor forskel på, om en forbruger skal finansiere 35.000 i tilslutningsbidrag hos Best Green eller 100.000 kroner
til egen varmepumpeløsning. Finansiering er en stor barrierer, og det er netop denne barriere, som OK
Best Green løser en del af med den nye forretningsmodel. Heri ligger også det aspekt, at OK og Best
Green kan indgå aftaler uden om detailledet og købe ind i større kvantum. Det giver en økonomiske
besparelse som kan komme forbrugerne til gode.
For det andet er der aspektet omkring drift. Erfaringer fra FORSKEL-projektet ”Styr din varmepumpe”
viser at COP-faktoren for varmepumperne er meget forskellige. Forbrugerne der får oplyst, at en varmepumpe har en COP-faktor på 3-3,5 risikerer at blive snydt. Mere realistisk er en COP som er (markant)
lavere end oplyst af producenten. Best Green fortæller selv at konceptet indebærer, at de anvender de
bedste installatører med ekspertise på området, som skal sikre en optimal installation og dermed drift
med høj COP-faktor. Samtidig overvåger de driften af varmepumpen og registrerer, hvis trykket er for
lavt, fremløbstemperatur er for høj, flowet for lavt etc. Det er en økonomisk og driftsmæssig risiko for
Best Green frem for forbrugerne. Deri ligger en værdi og en service, som gerne skulle reducere barriererne for forbrugerne ved at vælge en varmepumpe efter det nye forretningskoncept.
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For det tredje er der et aspekt omkring geninvestering. Med Best Green leveres en ny varmepumpe, når
der er behov for udskiftning.

4.7

Brændefyring

Der er i dag en udbredt brug af brænde både i brændeovne og brændekedler. Brug af lokalt brænde er
et vedvarende og billigt brændsel, hvis man selv sanker eller har træet. Imidlertid er virkningsgraderne
dårlige, givetvis under 50 % på de fleste af de nuværende brændeovne og kedler. Man ville opnå en
væsentlig bedre udnyttelse af brændet, hvis man skiftede til en ny brændekedel eller større anlæg, som
har langt bedre virkningsgrader.
Det er desuden et miljøproblem med dårlig forbrænding af træ. Brændeovne og fastbrændselskedler
giver ofte anledning til mange partikler og tjærestoffer i røgen, som er sundhedsskadelige. Brændeovne
og fastbrændselskedler kan derfor være til stor gene for naboer. En brændekedel bør altid installeres
med en akkumuleringstank, som kan optage hele varmeenergien fra fyring af træet i et fuldt magasin.
Fyret fungerer bedst ved sin maksimale effekt og med rigtig lufttilførsel. Derfor skal der være mulighed
for at komme af med varmen så længe der er ild i fyret, og det klarer akkumuleringstanken. Det giver en
bedre udnyttelse af træet, så der ikke skal fyres så tit. Samtidig hermed mindskes forureningen væsentligt og skorstenen soder mindre til.

Miljø
Forurening fra brændefyring bidrager med 25-30 % af alle helbredsskader fra danske forureningskilder
og helbredsskaderne knyttet til brændefyring er derfor meget undervurderet. Brændefyring bidrager
således med 60-80 % af forureningen med sodpartikler, tjærestoffer, dioxiner og fine partikler i Danmark. Brændefyring bidrager desuden med lugtgener, ultrafine partikler, flygtige organiske stoffer og
tungmetaller. De helbredsskadelige stoffer i røgen fra brændefyring skyldes at forbrændingen ikke er
fuldstændig.
Undersøgelser viser, at nyere kedler med akkumuleringstank udleder betydeligt mindre forurening end
gamle kedler. Nyere svanemærkede brændeovne udleder færre forurenende stoffer end de ældre modeller, men alligevel er brændefyring stadig den mest forurenende opvarmningsform herhjemme.
http://mst.dk/virksomhed-myndighed/luft/luftforurening-fra-braendeovne-ogbraendekedler/problemer-med-braenderoeg/
Den 22. januar 2015 vedtog Folketinget bekendtgørelse nr. 46 om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW, der blandt andet betyder at Fyringsanlæg skal ved salg, overdragelse eller tilslutning skal opfylde grænseværdierne fastsat i bekendtgørelse fra dennes ikrafttrædelsestidspunkt, den 26. juli 2015.
Alle kedelanlæg til træ og halm op til 1 MW skal nu overholde samme krav:

Halmfyr i landzone skal dog først overholde kravene for partikler den 26. jan. 2018. Der er også dispensationsmulighed for halmfyr generelt – landmandshensyn.
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Individuelt opbyggede anlæg (dvs anlæg der ikke er seriefremstillede eller opbygget på basis af seriefremstillede dele) skal dog først opfylde kravene 26. januar 2017.

4.8

Fyring med træpiller og flis

Til små individuelle fyringsanlæg er træpiller et relativt nemt brændsel. Man kan få fyringsanlæg i næsten alle størrelser. Selv helt små ovne til stuen, som i udformning minder om en brændeovn, og som
har en væsentlig bedre virkningsgrad end en brændeovn og er nemmere at betjene.
Hvis man skal vælge en ny kedel til træpiller eller flis bør man tjekke listen over de a-mærkede kedler:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/listen_soegning.asp
Det er normalt træpiller der anvendes i automatisk fyrede biobrændselskedler. Men nogle større kedler
er også designet til fyring med andre typer af biomasse som f. eks. flis og korn.
Brændslet føres via en fødesnegl fra brændselsbeholderen til brænderen. I brændkammeret forbrændes
træet under tilførsel af primær og sekundær luft. Kedlen er ofte en stålplade kedel med en konvektionskedel bestående af kedelrør eller plader.

Figur 5: skitse af en stokerkedel til træpiller
Automatiske biobrændselskedler kan deles i to typer: kompakte anlæg, der består af en kedel og en
brænder i den samme enhed, og kedler med en aftagelig brænder. Aftagelige brændere kan godkendes
op til 70 kW og er udelukkende gældende for fyring med træpiller. Standard biomassekedler fås fra 8
kW til 500 kW, eller endnu større. Alle kedler kan reguleres fra mindre end 30 % til 100 % af fuld kapacitet, uden at overtræde emissionskrav. De bedste kedler kan reguleres fra 10 til 120 % af den nominelle
varme angivet af fabrikanten på kedlens mærkeplade.
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Det kan være attraktivt at kombinere solvarme med biomassekedel. Det varme brugsvand kan i sommerperioden leveres af et solvarmeanlæg mens biomassekedlen er slukket. Biomassekedlen vil dog være den vigtigste varmekilde til varmt brugsvand og rumopvarmning i resten af året.
Kedler til biobrændsler er almindelige i Danmark og i resten af Europa. Danmark skønnes at have ca.
47.000 automatisk fyrede biobrændselskedler i 2011.
Der er betydelige besparelser i forhold til økonomi og CO2-udledningen ved at udskifte olie med biobrændsel. Men som nævnt i indledningen er det Aalborgs Kommunes politik at biobrændsler på længere
sigt primært skal prioriteres til andre formål end opvarmning.
Investeringen i en ny biomassekedel er ofte begrænset, hvis et eksisterende oliefyr skal udskiftes alligevel. Biomassekedler og lagerkapacitet kræver dog plads og et passende fyrrum. Ved større kedler, og
også i tilfælde af fyring med andre typer af brændstoffer end træpiller, skal det medtages i overvejelserne, at det kræver en arbejdsindsats til brændselshåndtering, drift og vedligeholdelse.
Eksempler på økonomi ved udskiftning af ældre oliefyr med træpille- eller fliskedel ses i Tabel 13.
Nuværende opvarmning med nyere oliefyr
Oliefyr
90% årsvirkningsgrad
Varmebehov
65 GJ/år
Investering
Brændsel
2.011 l olie á kr 9,00
18.100
Drift og vedligehold
2.500
Årlig udgift
20.600
Netto besparelse
Tilbagebetalingstid

kr
kr./år
kr./år
kr./år

Ny træpillekedel
Pillekedel
90% årsvirkningsgrad
Træpiller
2,10 kr/kg
19 MJ/kg
Investering
60.000 kr
72.400 MJ á kr 0,11
8.002 kr./år
3.000 kr./år
11.002 kr./år
9.598 kr./år
6 år

Ny fliskedel
Fliskedel
85% årsvirkningsgrad
Flis
0,09 kr/MJ
Investering
100.000 kr
76.659 MJ á kr 0,09
6.654 kr./år
3.500 kr./år
10.154 kr./år
10.446 kr./år
10 år

Tabel 10. Eksempler på økonomi ved udskiftning af nyere oliefyr med træpille- eller fliskedel.
Ud over pris på ny kedel og installation er der afsat 35.000 kr. til renovering af fyrrum. Der skal i hver
enkelt tilfælde tages hensyn til om der kan være øget krav til brandsikring, foring af skorsten m.v. En
skorstensfejer har skønnet at 40 % af ejendomme der skifter fra oliefyr til træpillefyr har behov for
brandtekniske forbedringer.
Miljø
Ved brug af gode kvaliteter af flis og træpiller vil forbrændingen blive bedre end ved brændefyring. Det
afhænger dog af at udformning af kedlen og styring af luft sikrer en ordentlig forbrænding. De bedste
tilgængelige teknologier kan let opfylde lovgivningens krav ved fyring med træpiller og træflis. Se kravene der er nævnt i afsnit 4.7.

4.9

Træflis

Flisfyringsanlæg til almindelige ejendomme kan fås næsten ned til samme størrelse som træpillekedler.
Man bør tjekke det på side 25 nævnte link til a-mærkede kedler. Flis leveres ofte i vognlæs, så man skal
have en overdækket lagerplads til opbevaring af flisen. Man kan også låne en flishugger og flise eget
træ, eller få en skoventreprenør til at gøre det.
Flisen kan komme fra lokalområdet, men der er flere forhandlere så man vil kunne få tilbud fra leverandører længere væk. Håndtering af især skovflis er mere besværlig end træpiller. Et flisanlæg kræver således lidt mere udstyr og pasning. Et flisfyringsanlæg er især egnet til en større ejendom.
Miljø
Ved brug af gode kvaliteter af flis vil forbrændingen blive bedre end ved brændefyring. Det afhænger
dog af at udformning af kedlen og styring af luft sikrer en ordentlig forbrænding. De bedste tilgængelige
teknologier kan let opfylde lovgivningens krav ved fyring med træflis. Se kravene der er nævnt i afsnit
4.7.
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4.10 Halm
Halmfyringsanlæg er typisk til større gårde eller nabovarmeanlæg. Halmfyring er teknologisk fuldt afprøvet, men halmfyring kræver dog mere pasning for at sikre at der er halm til kedlen. Forbrændingen
for portionsfyrede anlæg (gårdanlæg) kan være lidt sværere at styre end ved stoker anlæg og det kan
give røggener. Læs mere om halmfyring i afsnit 7.1.
Miljø
Som nævnt kan forbrændingen være sværere at styre i et gårdanlæg. Det kan give røggener ved opstart
og nedlukning. Halm har også tendens til at røgen kan indeholde sod og flyveaske som kan lægge sig i
omgivelserne. Der bør derfor være en passende stor afstand til nærmeste beboelse. Se kravene der er
nævnt i afsnit 4.7.
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5 Klima
Som bekendt har vores forbrug af energi en klima-effekt i form af udledning af CO2. I nedenstående figur
er de forskellige opvarmningsformer sammenlignet med hensyn til CO2 belastningen.

Figur 6. Udledning af CO2 ved forskellige opvarmningsformer. Der er benyttet enhedsdata for de forskellige brændsler. For træpiller er der anvendt en skønnet værdi, da der kan være store forskelle på hvor
belastende træpillerne er. Om der er tale om overskudstræ eller hvordan skoven hvor de kommer fra
bliver drevet.
Figuren viser at der kan være store CO2 reduktioner ved for eksempel at skifte oliefyret ud med jordvarme eller træpillefyr. Emnet med træ som energikilde sammenlignet med fossil brændsel er behandlet
her: http://www.ea-energianalyse.dk/reports/CO2_effekt_af_biomasse_fremfor_kul.pdf
Alt efter teknologi og oprindelsesland går 5-10 % af energi i træet til tørring, presning og transport.
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6 Hvad er nærvarme
6.1 Generelle erfaringer
Vi har en lang tradition for fjernvarme i Danmark. Begrebet nærvarme er fremkommet i forbindelse med
landsbyer hvor man vil betragte fjernvarme som varme i en ledning fra en naboby. Hvorimod nærvarme
er den lokale ”fjernvarme” som kan produceres lokalt i byen i en lille varmecentral eller på en gård. Når
der etableres nærvarme i en by, er man ikke nødvendigvis bundet til den valgte forsyningsløsning hele
værkets levetid. Selve nærvarmeværket og de brændsler, der skal benyttes, kan variere, og mange eksisterende værker har skiftet brændsel, når det har vist sig fordelagtigt. Men forudsætningen for, at der
overhovedet kan etableres nærvarme er, at hele projektet er økonomisk fornuftigt fra starten.
Over 60 % af boligerne i Danmark er forsynet med fjernvarme. Der er en række små varmeværker, som
gennem en årrække har vist, at fjernvarme er en teknisk stabil varmeforsyning. Økonomisk er fjernvarme også attraktiv for langt de fleste husstande. Der er dog enkelte naturgasfyrede fjernvarmeværker,
som har en dårlig økonomi. Brancheforeningen Dansk Fjernvarme har udarbejdet nedenstående statistik
for økonomien i de danske værker med de forskellige typer brændsel. I statistikken anvender man et
standardhus på 130 m2 og et årligt varmeforbrug på 65 GJ/år (18,1 MWh).

Figur 7. Fjernvarmepriser for en standard-forbruger ved forskellige typer værker og brændsler. Kilde:
Dansk Fjernvarme.
På figuren ovenfor ses, at fjernvarmeprisen fra barmark KV er højest. Barmark KV er naturgasfyrede
kraftvarmeværker.
For at få den nødvendige succes med et nyt nærvarmeprojekt, er det vigtigt med en stor opbakning bag
projektet fra starten. Der tages normalt udgangspunkt i, at 80 % af husstandene er med. Der kommer
som oftest flere med lige til sidst. Men for at kunne sætte projektet i gang, med sikkerhed for at det
hænger sammen, er det vigtigt med bindende tilmeldinger, når grundlaget er lagt klart frem for borgerne. Det er store investeringer, der skal foretages i varmenet mv., så man skal være sikker på opbakningen, inden der skrives under på kontrakter med leverandørerne.
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6.2 Fordele og ulemper ved nærvarme
Den nok vigtigste fordel ved nærvarme er, at det er billigere end den oliefyring, som mange i byen har i
dag. Hvis borgeren fyrer med træ, er det nok sværere at slå på det økonomiske argument alene. Men
der kan være andre fordele ved ikke at skulle fyre selv.
Den næst vigtigste fordel er, at nærvarme er nemt og driftssikkert. Man skal ikke tænke på at bestille
brændsel eller at fyre. Der er stort set ingen vedligehold på en nærvarmeinstallation, og nærvarmeværket sørger for, at der er varme i rørene.
Med hensyn til oliefyr og olietanke, så er der løbende kommet stramninger til anvendelsen af olietanke,
hvilket man heller ikke behøver at bekymre sig om med nærvarme.
Miljømæssigt er det en fordel i forhold til CO2-udledningen, når man skifter fossil olie eller naturgas ud
med CO2-neutralt biobrændsel (træ eller halm). Desuden vil den lokale luftforurening fra dårlige træfyr
og brændeovne blive mindsket markant.
Et nærvarmeprojekt med god økonomi kan også være med til at udvikle en landsby, da der bliver et
argument mere for at få tilflyttere til byen.
Projektet kan måske også skabe et fælles ”ejerskab”, og gøre den lokale løsning af den nationale energiudfordring til en fælles lokal opgave, der kan skabe stolthed og engagement.
Eneste binding er, at når man først har meldt sig på nærvarme, melder man sig i praksis ikke ud igen.
Men med de rigtige varmepriser er der nok heller ingen grund til det. Som forbrugere og medejere af
nærvarmenettet står man sammen med de øvrige i byen bag projektet. Hvis det er en anden part, der
ejer nærvarmeselskabet, er man som forbruger måske ikke medejer, men det lokale engagement er
vigtigt i alle tilfælde.

6.3 Hvordan fremtidssikres nærvarmen
Den basale nærvarme
For at sikre skiftet væk fra olie og naturgas, og over til brug af vedvarende energi, er det vigtigt, at de
første løsninger er driftssikre og attraktive for forbrugerne. Det er de basale forhold, der skal være i orden. Ledningsnettet med varmerør skal etableres, så det dækker de områder af byen, som er fornuftige
for hele værket at have med. Husinstallationerne skal sikre en god afkøling af nærvarmevandet, og hvis
man kan forudse eventuelle problemer med rørinstallationerne i enkelte huse, bør de rettes fra starten.
På selve værket skal der benyttes kendt teknologi. Man kan altid gøre det mere avanceret på et senere
tidspunkt.
Nyopførte huse kan også være relevante mht. nærvarme. Selv om der stilles strenge krav til energiforbrug i nye huse kan det dog stadig være fornuftigt at vælge nærvarme frem for f.eks. jordvarme.
Det er en generel fordel for værket, hvis der projekteres med forholdsvis lave temperaturer i ledningsnettet og et passende højt tryk, således at rørdimensionerne ikke bliver for store. Begge disse forhold er
med til at minimere varmetabet fra rørene.
Fremtidens energiforsyning
Fremtidens varme skal komme fra de vedvarende energikilder. Sol og vind er de umiddelbart reneste
kilder, men har jo begrænsninger med, hvornår de er til rådighed. Halm og træ kan gemmes fra den ene
årstid til den anden, og kan dermed give et nærvarmeværk en fleksibilitet til at spille sammen med for
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eksempel solvarmen. Det kan i fremtiden vise sig, at der er begrænsede mængder af halm og træ, da der
vil blive rift om biomasse til at lave både varme, el og transportbrændsler. Solvarme er en af fremtidens
teknologier til fjernvarme. En række byer og fjernvarmeværker har i dag gode erfaringer med solvarme,
og der er enkelte projekter i gang med en årsdækning på helt op til 50 %. I de tilfælde skal man have
store lagre for at kunne gemme varmen fra sommer til hen på vinteren. Marstal Fjernvarme er i gang
med et sådant projekt. Som markedspriserne er på flis og halm, kan det ikke betale sig i en snæver økonomisk betragtning med solvarme på mindre nærvarmeværker i dag. Der er dog den fordel ved solvarme, at halm- eller træfyret kan stå helt stille om sommeren, hvor solen står for hele varmeforsyningen.
Fremtidens energisystem vil i høj grad også have fokus på fleksibilitet. I både Klimakommissionens rapport og Regeringens Energiaftale arbejdes med en markant udbygning med vindmøller. Det vil betyde en
meget større mængde el på tidspunkter, hvor et normalt elforbrug ikke kan nå at anvende den producerede el. Derfor har nogle varmeværker allerede etableret elpatroner for at kunne udnytte denne overskuds-el. I fremtiden vil der dog være andre, der også kan udnytte det varierende eludbud. Varmepumper, industrien og elbiler vil kunne være fleksible forbrugere.
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7 Teknologier og brændsler til nærvarme
7.1 Biomasse
Til nærvarme hvor de maksimale varmebehov normalt ligger under 1.000 kW (1 MJ/s) overvejes ikke
kraftvarmeløsninger, men kun kedler fyret med flis fra skovbrug og / eller fra træindustrien, træpiller
eller halm. Biomasse deles typisk op i våde eller tørre brændsler med flis som det våde brændsel, træpiller som de tørre og halm midt imellem.
Hvis fugtindholdet er over 30-35%, som med skov flis, bør der ved større anlæg 1-2 MJ/s anvendes røggaskondensering. Der vil den termiske virkningsgrad sædvanligvis overstige 100% (baseret på den nedre
brændværdi). Virkningsgraden er primært bestemt af kondenserings-temperaturen, hvilket er lidt over
returtemperaturen fra fjernvarmenettet. I veldesignede systemer, og hvor returtemperaturen er under
40oC, vil effektiviteten ligge over 105 %. Ved flis med 45-55% vandindhold, vil den termiske virkningsgrad ligge på over 110 %. Nogle anlæg er udstyret med køleanordninger for fuld røggaskondensering og
de kan komme op termisk effektivitet på mere end 120 %.
Røggaskondensering bør ikke anvendes til anlæg under 1-2 MJ/s på grund af de høje omkostninger til
drift og vedligehold. Mindre fliskedler, som vil blive de mest relevante til nærvarme vil således etableres
uden kondensering og der bør kun anvendes flis med under 30 % vandindhold.
Røggaskondensering er nu tilgængelig også for halmfyring men skal kombineres med et posefilter til at
holde rense røgen for calcium og klor-partikler fra scrubber-anlægget. Røggaskondensering øger effektiviteten med 5-10 % og reducerer SO2 emission til et minimum, når pH-værdien holdes over 6,5-7,0. Det
er normalt kun større halmfyr der udstyres med et posefilter og røggaskondensering.til røggasrensning
og kondensering.
Træflis er træ stykker 5-50 mm . Kvaliteten er baseret på tre typer af træflis: Fin, grov og ekstra grov.
Betegnelserne henviser kun til størrelsesfordelingen og ikke til kvaliteten.
Eksisterende større fjernvarme kedler i Danmark kan brænde flis med op til 45-63 % fugtindhold, afhængig af teknologi. Typisk er den faktiske fugtighed af skovflis mellem 32 og 48 % Mange typer biobrændsler kan flishugges; træ fra skovbrug, tørt træaffald fra industri, energiafgrøder (f.eks pil og poppel) samt park og haveaffald.
Træpiller er lavet af savsmuld, træspåner og andre restprodukter fra savværker mv. Træpiller fremstilles
i flere typer og kvaliteter til kraftvarme og fjernvarme (lav kvalitet), og husstandskedler (høj kvalitet).
Pillerne er kompakte og kan fremstilles med lav fugtighed ( 5-8 %), der tillader nem håndtering (inkl.
langtidsopbevaring) og at blive brændt med en høj forbrændingseffektivitet.
Halm er et biprodukt fra dyrkning af kommercielle afgrøder, i Nordeuropa primært korn, raps og andre
frø-afgrøder. Halm leveres ofte som store rektangulære baller ca. 5-700 kg hver. Halmen opbevares ofte
på gårdene fra høst og leveres til fjernvarmeværkerne mv. i løbet af året.
Forbrændingen af træ reguleres 25 -100 % af fuld kapacitet, uden at overtræde emissionsnormer. De
bedste teknologier kan reguleres fra 10 til 120 % med flis på højst 30 % fugtindhold.
Halmfyrede anlæg bør ikke anvendes under ca. 50 % af fuld belastning på grund af emissionskrav. Halmfyrede anlæg bør derfor være udstyret med en varmeakkumulerings-beholder, der giver mulighed for
optimale driftsforhold.
Miljø
Biomasse kedler producerer fire former for restprodukter: Røggas, flyveaske, bundaske og eventuelt
kondensat fra røggaskondensering.
Bundaske og flyveaske fra halmfyring recirkuleres til landbrugsjord som gødning.
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Fra større træfyrede anlæg deponeres næste al aske på lossepladser på grund af indhold af tungmetaller. Der forskes i muligheder for genbrug af asken til skovene. Se emisionskravene, der er nævnt i afsnit
4.7.

7.2 Solvarme
Brug af solens energi til opvarmning af vand er ikke en ny idé. Der er i dag mere end 50 millioner m2
solfangere installeret rundt om i verden.
Store solvarmeanlæg til nærvarme eller fjernvarme virker i princippet på samme måde som et almindeligt anlæg til en husstand. Se afsnit 3.3 og 4.2. Ved store anlæg placeres solfangerne typisk på jorden og
ikke på tage.
Ved udgangen af 2014 var der i Danmark omkring 50 fjernvarmesystemer med solfangere i størrelsesordenen fra 1.000 til 44.000 m2 solfangere. Alle disse anlæg har solfangerne monteret på jorden og de står
på betonblokke, betonfundamenter eller stål fundamenter forankret ned i jorden.
Eksempler på anlæg med solvarme:


Nordby/Mårup, Danmark: Fjernvarmeværk med 178 tilsluttede husstande forsynes fra et anlæg
med en 900 kW fliskedel og et solvarmeanlæg på 2.500 m2 samt en akkumuleringstank på 800
m3. Etableret i 2001/2002.



Brædstrup, Danmark: Et kombineret energianlæg, med 18.600 m2 solfangere, 2.000 m3 varmelager, en naturgasfyret motor (kraftvarme produktion) og naturgasfyrede kedler. Også et avanceret kontrolsystem, der prioriterer maksimal solvarme og økonomisk optimal elsalg. Solvarmedækning: 20 %. Etableret i 2007, udvidet 2012.



Dronninglund, Danmark: Solfanger på 35.000 m2, kombineret med en sæsonlager, et damvarmelager, fyldt med 60.000 m³ vand. Det kan lagre varme, der produceres i løbet af sommeren,
og anvendes i løbet af vinteren. Anlægget er dimensioneret til at yde 15.000 MWh om året og
give 40 % af varmen til det lokale fjernvarmenet med sine 1.350 kunder.

Et typisk dansk system med lager på 0,1-0,3 m3 pr m2 solfanger dækker 10-25 % af det årlige varmebehov.

7.3 Varmepumper
Store varmepumper anvender den samme teknologi som husstandsvarmepumperne når det drejer sig
om kompressor varmepumper (ved hjælp af elektricitet). I fjernvarmesektoren er man også begyndt at
anvende absorptionsvarmepumper (ved hjælp af varme som drivmiddel i stedet for el, f.eks damp,
varmt vand eller røggas). I det følgende vil det kun blive kompressor varmepumperne, der bliver behandlet, da det er dem der skønnes relevant for anlæg til nærvarmeprojekter. Se også beskrivelserne i
afsnit 4.3.
Varmepumper tjener forskellige formål, f.eks, industrielle formål, individuel rumopvarmning, varmegenvinding og fjernvarmeproduktion.
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Tabel 11: Typisk COP til fjernvarme varmepumper. Værdierne vedrørende NH3 (ammoniak) er kun gældende for flertrins-systemer. Enkelttrins NH3 varmepumper vil få betydelige lavere COP værdier i de angivne temperaturområder.
I Danmark er varmekilder til varmepumper primært vedvarende energi, dvs. akkumuleret solvarme i
jordens øverste lag, i luften, i søer, vandløb eller havvand. Også spildvarme fra industrielle processer kan
anvendes som varmekilde, såvel som varme i spildevand.
De typiske danske temperaturer er for udeluft: 0-18 °C og jordtemperaturen: 5-10 ° C. Temperatur på
grundvand ligge rimelig konstant omkring 8 °C. Kapaciteten af små varmepumper er 0,5 til 25 kJ/s varmeafgivelse. Store varmepumper er tilgængelige fra 25 kJ/s til 3-5 MJ/s varmeafgivelse. Større varmepumper vil typisk være en række varmepumpeanlæg koblet parallelt. Jordvarmeanlæg etableres op til
omkring 200 kJ/s.
Brugen af varmepumper vil være en fordel for det samlede elsystem i at konvertere elektricitet til varme
på tidspunkter med overskud af el. Denne funktion bliver stadig mere interessant, når mere fluktuerbar
el fra vindmøller og solceller vil være til stede i elsystemet.
Store varmepumper er normalt frekvens regulerede. Fra koldstart er varmepumpen oppe på fuld belastning hurtigt, typisk på mindre end 5 minutter.
Miljø
Udfasningen af ozonlagsnedbrydende kølemidler CFC og HCFC fra varmepumpen markedet er aftalt
internationalt. Varmepumpeindustrien har indført kølemidler, som ikke er ozonnedbrydende. Det er
primært de såkaldte HFC-kølemidler, der er udviklet til at erstatte CFC og HCFC-kølemidler, men HFC
bidrager til den globale opvarmning. Derfor skal naturlige kølemidler anvendes i større varmepumpeanlæg. Disse er blandt andre carbonhydrider (propan, butan og iso-butan), kuldioxid, ammoniak og vand.
Anvendelsen af disse kølemidler vil ikke mindske energieffektivitet, nærmere tværtimod.
I øjeblikket er de mest interessante kølemidler og teknologier: CO2, ammoniak, vanddamp og hybridsystemer (H2O / NH3). Intet enkelt kølemiddel er optimalt for alle typer af anlæg, men hver af teknologierne kan være "bedste valg" ved visse anvendelser.
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CO2 varmepumper opererer i det såkaldte transkritiske trykområde, hvilket betyder, at kølemidlet har et
temperatur-spænd på den varme side, mens den kolde side fordamper ved en konstant temperatur.
Dette betyder, at CO2 er særlig velegnet til systemer, hvor varmen er trukket fra en lav temperatur-kilde
og hvor afkølingen kun er et par grader, mens den leverede varme er tilvejebragt ved en temperaturforøgelse på måske 40 °C. Et sådan system kan genvinde varme fra for eksempel et rensningsanlæg ved
at køle spildevandet fra 10 til 5 °C, mens det leverer varmen til et fjernvarmesystem ved opvarmning af
vand fra 40 til 80 °C. Den maksimale temperatur CO2-systemer er ca. 90 °C. For at opnå gode COP værdier i CO2-systemer skal returtemperaturen fra fjernvarmesystemet ikke være højere end ca. 40 °C.
Ammoniak (NH3) som kølemiddel kondenserer og fordamper ved konstant temperatur, hvilket betyder,
at varme både tappes, og leveres ved næsten konstant temperatur. På grund af dette er en et-trins ammoniak varmepumpen ikke velegnet til store temperatur-forskelle på enten den kolde eller varme side.
Hvis systemet kræver et høj temperaturløft bør ammoniak-varmepumper indrettes med to eller flere
trin. Herved vil hvert trin løfte temperatur et antal grader i serie og udnytte den optimale temperatur
egenskaber af kølemidlet.
I øjeblikket er der ved at blive udviklet nye kompressortyper med vanddamp som kølemiddel. De nuværende anlæg med driftserfaring er primært til køling, hvilket betyder, at anlæggene ikke er designet til
opvarmning. Men da vanddamp har en række fordele (højeffektive kompressorer, ugiftigt, ikke brandfarligt, eliminering af varmevekslere etc.), forventes denne teknologi at kunne udvikles til højere temperaturer i den nærmeste fremtid. Nu kan lavtemperatur vanddamp systemer anvendes i kombination
med andre systemtyper, f. eks. kan et H2O-system udnytte varme fra havvand ved 0 °C og levere ved 20
°C, medens et ammoniak systemet tager temperaturen fra 20 °C og leverer ved en højere temperatur.
Hybrid-varmepumpen (H2O/NH3) kombinerer absorption og dampkompressionsanlægget, deraf navnet
hybrid. Kølemidlet NH3 absorberes af H2O og kondenserer. Men i stedet for at bruge varme til regenerering af vand, anvendes en mekanisk kompressor til afdampning af NH 3 fra opløsningen. Ammoniak absorberes i vand gennem kondensatoren og ammoniak koncentration stiger. Dette betyder, at kondenseringstemperaturen falder gennem varmeveksleren, og vice versa i fordamperen. På grund af dette har
hybrid varmepumpen et temperaturinterval på både varm og kold side, hvilket betyder, at anlægget er
velegnet til systemer, der kan udnytte disse variationer. Et eksempel er udnyttelse af industriel spildvarme ved at køle procesvand fra 40-10 °C, og levere varmen til et fjernvarmesystem fra 40-80 °C.
En generel fordel af varmepumper er, at varmepumpen er i stand til at udnytte energi fra et lavt temperaturniveau. Sammenlignet med traditionelle opvarmningsteknologier, er varmepumper mere komplekse og har høje investeringsomkostninger. Men dette modsvares af betydelige besparelser i driftsomkostninger.
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8 Eksempler på nærvarmeløsninger for Dokkedal
8.1 Varmegrundlag
Der er for Dokkedal i første omgang set på en løsning med en varmecentral, som placeres i en eksisterende bygning med en varmepumpe eller en biomassekedel og en reservekedel på olie.
Alternativerne for beregning af en varmeforsyning til byen er:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Halmkedel på en gård
Fliskedel i et containeranlæg
Træpillekedel i et containeranlæg
Varmepumpe suppleret med træpilleanlæg
Solvarme som supplement til træpilleanlæg
Varmepumpe med et større lager

I nedenstående figur er et fremtidigt nærvarmenet optegnet og i tabellen er varmebehov for et standardhus og storforbrugere, samt den samlede varmeproduktion på et fremtidigt nærvarmeværk beregnet.

Figur 8. Fjernvarmenettet, tegnet med rødt, der kan forsyne ejendommene.
Der er taget udgangspunkt i, at 68 af de 102 ejendomme påregnes, at ville tilsluttes ”nærvarmeselskabet” og at der skal etableres ca. 3,1 km varmerør (nærvarmenet) i gaderne.
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Boliger med olie
Boliger med el
Boliger med træ
Varmepumper
Muldbjerg Kro
Skolen
Antal ejendomme tilsluttet
Længde stik
Varmetab, stik
Varmetab, net
Brutto varmebehov

Alternativ nr.

1

Huse
Huse Nærvarme,
ialt Tilslutning med
halm
58 GJ/hus NVB
65
80%
52
3.026
58 5
20%
1
58
58 25
52%
13
757
58 5
0%
0
547 GJ
1
100%
1
547
812 GJ
1
100%
1
812
102
68
5.200
68
20 m på grund/stik
1.360
3,6 W/m
154
9,4 W/m ved
3.130 m gadenet
928
6.283

GJ/år
GJ/år
GJ/år
GJ/år
GJ/år
GJ/år
GJ/år
stk.
m
GJ/år
GJ/år
GJ/år

Tabel 12: Tilslutning og varmebehov for ejendommene samt energiforhold.
Fastlæggelsen af det nødvendige varmebehov i ejendommene er afgørende for de efterfølgende beregninger. Der er udregnet et gennemsnit på 58 GJ(18 MWh) pr. ejendom, som er et normalt og gennemsnitligt varmeforbrug for en bolig.
Nettovarmebehovet (NVB) er varmeforbruget i husene, også kaldet varmesalget. Bruttovarmebehovet
(BVB) er den årlige varmemængde, som værket skal producere for at dække alles behov samt tabene i
varmerørene. Disse rørtab er udregnet fra tabelværdier fra en leverandør af fjernvarmerør. Tabet er
angivet som en effekt (W/m). Denne er ganget med længen af ledningerne samt omregnet til en årlig
varmemængde. Længderne af ledningerne er målt på kort.

8.2 Alternativ 1) Halmkedel på en gård
I vurderingerne af virkningsgraden for halmkedlen er der regnet med 80 %. Brændværdien på halm er
sat til 4,0 MWh/ton. Oliekedlen dækker de dage, hvor halmkedlen skal have servicetjek, og den kan
eventuelt supplere de dage på året, hvor det er koldest.
Pris på 1,4 mio.kr stammer fra NordHeat. Her indeholder tilbuddet 1 stk. 350 kW Multikedler for halm
med diverse nødvendige anlæg omkring røg og askehåndtering. Desuden er der 1 stk. halmopriver med
15 meter bane og 1 stk. 300 kW oliebackup og 1 stk. MOBIL kedelhus, indeholdende EL - VVS installationer og isoleringsarbejder. Nordheat har leveret et lignende anlæg (500 kW) til Gl. Haverslev for
Solrød Fjernvarme.

8.3 Alternativ 2) Fliskedel i et containeranlæg
Her er priserne fra KSM-Stoker. Der er tale om en 550 kW kedel i en container med et flislager på 50 m3
med hydraulisk udmader. Anlægget er indbygget i en 40” HC container med diverse installationer. Desuden er der tillagt udgift til en brugt oliekedel som back-up.
Som brændsel er regnet med flis med 30 % fugt. Brændværdi: 12,6 GJ/ton og en kedelvirkningsgrad på
85 %. Brændværdien for flis afhænger i høj grad af fugtindholdet. Derfor afregnes flis oftest i forhold til
energiindholdet i den konkrete leverance.
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8.4 Alternativ 3) Træpillekedel i et containeranlæg
Her er priserne fra KSM-Stoker. Der er tale om en 550 kW kedel i en container med et træpille-lager på
45 m3. Det er indbygget i en 40” HC container med diverse installationer. Desuden er der tillagt udgift til
en brugt oliekedel som back-up.
Som brændsel er regnet med træpiller med en brændværdi på 19 GJ/ton og kedelvirkningsgraden er sat
til 95 %.

8.5 Alternativ 4) Varmepumpe og træpilleanlæg
Der er regnet med en luft/vand varmepumpe men en eleffekt på 76 kW og den kan i gennemsnit yde
274 kW varme. Det suppleres af træpilleanlægget fra alternativ 3, dog uden oliekedlen. Varmepumpen
er en stor enhed af fabrikat Chronborg. Når det er denne løsning der er valgt i denne skitse-beregning
skyldes det at man er sikker på at have en varmekilde (udeluften) og prisen er kendt. Den gennemsnitlige COP forventes at ligge på 3,6.
Der kunne også være andre muligheder for varmeoptag. Der er ca. 400 m fra byen til kysten, så man
kunne trække havvand ind omkring en veksler. Dette kendes fra Gotland. I Ans projekteres med et ligende arrangement med at trække søvand ind gennem en veksler. En anden god varmekilde er grundvand og det kunne i en næste fase undersøges om der er et kildevæld eller en markboring, som kunne
sige noget om grundvandsforekomsten i området. Der findes dog geologiske data man kan tage udgangspunkt i.
Det skal selvfølgelig overvejes nøjere om dette kunne være en løsning i Dokkedal. Ellers kunne en
grundvandsvarmepumpe eller en kombineret jordvarme og luft/vand varmepumpe være en mulig løsning i denne størrelse. Anlægget er forsynet med 100 m3 akkumuleringstank.

8.6 Alternativ 5) Solvarme og træpilleanlæg
Der er regnet på et solvarmeanlæg på 700 m2 og det supplerer her det beskrevne træpilleanlæg
fra alternativ 3. Anlægget forsynes med en akkumuleringsbeholder på 125 m3.

8.7 Alternativ 6) Varmepumpe med et større lager
Anlægget er identisk med alternativ 4, men her er det forsynet med 200 m 3 akkumuleringstank. Dette
giver en større fleksibilitet i forhold til at udnytte billigere timer med spot pris el.

8.8 Anlægsinvesteringer
Investeringer i varmecentral

1
Nærvarme,
halm

Færdig kedelenhed
Brændselslager/bygning
Oliekedel og tank
Varmepumpeanlæg
Solvarmeanlæg
Tank
VVS- og el-tilslutning
Grund
Diverse
Varmecentral i alt

2
Nærvarme,
træflis

3
Nærvarme,
træpiller

1.400.000
900.000

455.000
356.000
40.000

455.000
356.000
40.000

20.000
50.000
20.000
2.390.000

20.000
50.000
20.000
941.000

20.000
50.000
20.000
941.000

4

5
6
Nærvarme,
Nærvarme,
Nærvarme,
træpiller og varmepumpe
varmepumpe
solvarme
og stort lager
455.000
455.000
455.000 kr.
356.000
356.000
356.000 kr.
kr.
1.083.333
1.083.333 kr.
2.992.382
kr.
221.359
247.487
313.050 kr.
20.000
20.000
20.000 kr.
50.000
50.000
50.000 kr.
20.000
20.000
20.000 kr.
2.205.692
4.140.869
2.297.383 kr.

Tabel 13: Investeringer i varmeforsyningen for alternativerne i kr. ekskl. moms.
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Ved prissætning af varmeledningerne er der taget udgangspunkt i erfaringsdata fra andre projekter,
hvor en del rør graves ned i rabatter ved siden af vej og en del lægges i veje med asfalt eller i fortove.
For varmecentralen er der taget udgangspunkt i prisoverslag fra tidligere projekter.
Det er forudsat, at installationerne i husene købes hjem samlet, og at de installeres på nærvarmeværkets regning.

Investeringer

Fjernvarmenet
Fjernvarmenet i alt
Varmecentral, bygning mv
Stikledninger
Husinstallationer og indføring
Uforudsigelige udgifter
Projektering og tilsyn
Evn. Egenfinansiering
I alt

Alternativ nr.

1.275 kr/m

920 kr/m
19.500 kr/stik
5%
8%
2.000 kr/stik
1,0

1

2

Nærvarme,
halm
3.990.750
3.990.750
2.390.000
1.251.200
1.326.000
447.898
752.468
-136.000
10.022.315

Nærvarme,
træflis
3.990.750
3.990.750
941.000
1.251.200
1.326.000
375.448
630.752
-136.000
8.379.149

3

4

Nærvarme,
Nærvarme,
træpiller
varmepumpe
3.990.750
3.990.750
3.990.750
3.990.750
941.000
2.205.692
1.251.200
1.251.200
1.326.000
1.326.000
375.448
438.682
630.752
736.986
-136.000
-136.000
8.379.149
9.813.311

5
6
Nærvarme,
Nærvarme,
træpiller og varmepumpe
solvarme
og stort lager
3.990.750
3.990.750 kr.
3.990.750
3.990.750 kr.
4.140.869
2.297.383 kr.
1.251.200
1.251.200 kr.
1.326.000
1.326.000 kr.
535.441
443.267 kr.
899.541
744.688 kr.
-136.000
-136.000 kr.
12.007.801
9.917.287 kr.

Tabel 14. Anlægsbudgetter for hele projektet
Der er regnet med, at forbrugerne betaler et tilslutningsbidrag på 2.000 kr. Dette lave bidrag er sat efter,
at det skal være meget attraktivt, at melde sig til projektet fra starten, og at der ikke må være nogen,
der ikke kommer med, fordi de ikke lige har råd til tilslutningen. Resten af anlægsinvesteringen betales
via det fælles lån, som normalt er billigere end hvad man, som privat person, kan låne til. Det skyldes
bl.a., at kommunen stiller garanti for det fælles lån.
Det kan lyde meget billigt, når man ved tilslutning til etablerede fjernvarmeværker kræver mellem
10.000 og 30.000 kr. i bidrag samt ofte betaling for stikledning og installationerne på ejendommen. Der
er ved tilslutning til et etableret værk tale om, at man skal betale noget for de gamle investeringer, som
øvrige andre forbrugere allerede har betalt gennem årerne. Det indbefatter jo ofte også en lav varmepris.
Inde i hver enkelt forbrugers hus opsættes en unit. Nærvarmeselskabet sørger for alt det praktiske med,
at oliefyret kommer ud, og at nærvarmen kobles til husets installationer. I haven nedgraves en stikledning, som føres gennem husets sokkel eller ydervæg ind i det rum hvor unit’en opsættes.
Investeringerne i selve varmeforsyningen skal vurderes igen, når der er nærmere forslag til en placering
af varmecentralen og en mere præcis fastlæggelse af forsyningsområdet.

Kapitalomkostninger
Varmecentral, bygning mv
Fjernvarmenet i alt
Stikledninger
Husinstallationer og indføring
Uforudsigelige udgifter
Projektering og tilsyn
Evn. Egenfinansiering
Kapitalomkostninger i alt

Afskrivning, år Rente:
15
3,35%
30
3,35%
30
3,35%
25
3,35%
20
3,35%
20
3,35%
20
3,35%

Nærvarme,
halm
205.304
212.924
66.757
79.150
31.088
52.228
-9.440
638.012

Nærvarme,
træflis
80.833
212.924
66.757
79.150
26.060
43.780
-9.440
500.064

Nærvarme,
Nærvarme,
træpiller
varmepumpe
80.833
189.472
212.924
212.924
66.757
66.757
79.150
79.150
26.060
30.449
43.780
51.154
-9.440
-9.440
500.064
620.465

Nærvarme,
Nærvarme,
træpiller og varmepumpe
solvarme
og stort lager
355.707
197.348 kr./år
212.924
212.924 kr./år
66.757
66.757 kr./år
79.150
79.150 kr./år
37.165
30.767 kr./år
62.437
51.688 kr./år
-9.440
-9.440 kr./år
804.699
629.194 kr./år
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Tabel 15. Kapitalomkostninger for de forskellige grupper af udgifter. I beregningen er lånetid sat lig afskrivningen. Beløbene er ekskl. moms.
Til investeringen optages der typisk lån i KommuneKredit. Der er regnet med et renteniveau på 3,35 %
p.a. Ydelsen er regnet som 1. års ydelse på et annuitetslån. Det betyder, at ydelsen er fast i kr. men vil
blive mindre med inflationen. Kommunen skal, som tidligere nævnt, søges om at stille garanti for lånet
Aalborg Kommune tager en povision på 1% af restgælden for at stille lånegarantien. Dette er ligesom
eventuelle bidrag indregnet i den effektive rente på 3,35%.
I beregningerne er der også taget udgangspunkt i, at afskrivningerne følger løbetiden på lånet. Der er
regnet med forskellige afskrivningsperioder, som er sat i forhold til den forventede levetid af den pågældende type af anlæg. I beregningerne er der således i princippet tale om lån med forskellige løbetider til de forskellige afskrivninger.

8.9 Driftsbudget
Produktions og driftsomkostninger består dels af udgiften til brændsel og dels af diverse omkostninger
til at drive nærvarmeværket. Dertil lægges kapitalomkostningerne, så man kommer frem til de samlede
årlige omkostninger. Det er disse omkostninger, der deles ud på faste afgifter og på varmesalget.
Priserne på halm, træpiller og træflis vurderes at passe til den nuværende markedspris. Princippet er, at
økonomien skal ”hvile i sig selv”. Det vil sige, at hvis driften er billigere et år, skal forbrugerne have varmen billigere året efter, så der skabes balance mellem indtægter, udgifter og henlæggelser hvert år.

Fælles varme i Dokkedal

Alternativ nr.

1
Huse
med

Produktions- og driftsomkostninger
Halm
550 kr/ton
Træflis
48 kr/GJ
Træpiller
72 kr/GJ
Olie
8 kr/l
El-spot til varmepumpe
Elafgifter, PSO mv.
592 kr./MWh
D&V, halmstokeranlæg
34 kr./GJ varme
Bemanding, halmstokeranlæg
0,5 time/dag á
D&V, flisanlæg
25 kr./GJ varme
Bemanding, flisanlæg
0,3 time/dag á
D&V, træpilleanlæg
20 kr./GJ varme
Bemanding, træpilleanlæg
0,2 time/dag á
Askehåndtering, vandafled.mv.
1,7 kr./GJ varme
D&V, varmepumpe
2,8 kr./GJ varme
Bemanding, varmepumpe
0,1 time/dag á
D&V, solvarme
1,4 kr./GJ varme
Bemanding, solvarme
10 time/år á
D&V, oliekedel
5 kr./GJ varme
Bemanding, oliekedel
5 time/år á
Fjernvarmeunit
5,1 kr./GJ varme
Fjernvarme distributionsnet ekskl. el 3,1 kr./GJ varme
Elforbrug til pumper i distributionsnet3,0 kr./GJ varme
Administration
5 kr./GJ varme
Kapitalomkostninger
Årlige omkostninger i alt
Indtægter
Faste afgifter
4.200 kr./hus
Salg af varme
Indtægter i alt
Varmepris til forbrugerne

Nærvarme,
halm

2
Nærvarme,
træflis

291.211

3
Nærvarme,
træpiller

4
Nærvarme,
varmepumpe

5
Nærvarme,
træpiller og
solvarme

357.002

26.332

250 kr/time

26.332

481.543
26.332

93.225
80.104
234.077

375.753
26.332

127.074
18.159
10.643

24.601
3.533
382
14.321
9.125

99.157
14.241
1.541

217.111
45.397
159.640
27.238

250 kr/time
250 kr/time
10.643

10.643

250 kr/time

46
1.250
32.567
19.795
19.157
31.928
638.012
1.333.448

46
1.250
32.567
19.795
15.601
26.002
500.064
1.176.181

46
1.250
32.567
19.795
15.601
26.002
500.064
1.259.075

32.567
19.795
15.601
26.002
620.465
1.173.799

1.985
2.500
46
1.250
32.567
19.795
15.601
26.002
804.699
1.421.469

285.600
1.047.848
1.333.448
201

285.600
890.581
1.176.181
171

285.600
973.475
1.259.075
187

285.600
888.199
1.173.799
171

285.600
1.135.869
1.421.469
218

250 kr/time
250 kr/time

6
Nærvarme,
varmepumpe
og stort lager
kr./år
kr./år
93.034 kr./år
- kr./år
79.660 kr./år
233.366 kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
24.551 kr./år
4.519 kr./år
382 kr./år
14.328 kr./år
9.125 kr./år
kr./år
kr./år
0 kr./år
1.250 kr./år
32.567 kr./år
19.795 kr./år
15.601 kr./år
26.002 kr./år
629.194 kr./år
1.183.374 kr./år
285.600
897.774
1.183.374
173

Tabel 16. Driftsbudget. Beløbene er ekskl. moms. bortset fra den sidste linje, hvor varmeprisen er udregnet inkl. moms.
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kr./år
kr./år
kr./år
kr. /GJ

Det ses i tabellen at de laveste varmepriser opnås med en løsning med flisfyring eller med en varmepumpe i kombination med et træpilleanlæg.

8.10 Klima
Vores forbrug af energi betyder en del for udledningen af CO2 til atmosfæren. I nedenstående figur er
CO2-udledningen i forbindelse med den nuværende opvarmningsform samt CO2-udledningen for
opvarmning fra et nærvarmeværk, ilustreret.

Figur 9 Udslip af CO2 pr. år pr. hus ved de forskellige opvarmningsformer
Opvarmning med olie og el forårsager, som illustreret, en betydelig CO2-udledning, mens opvarmning
med biobrændsler ikke gør. Der har dog, i den seneste tid, været diskussioner om forskellene i CO2udledningen fra forskellige typer af træ, hvilket også fremgår af Aalborg Kommunes Energistrategi.
I dette eksempel er udslippet ved nærvarme forudsat flisfyring. Hvis det havde været en
varmepumpeløsning ville udledningen komme op i nærheden af jordvarmeanlæggets udledning. I
midlertid vil nærvarmeanlæggets varmepumpe være i stand til at udnytte flere timer med el fra
vindmøllerne end et husstands jordvarmeanlæg og det reelle CO2 udslip ved den fælles varmepmpe vil
blive mindre.
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8.11 Forbrugerøkonomi

Køb af energi
Fastafgift
Drift og vedligehold
Lån til investering
Årlig udgift incl. moms

Køb af energi
Drift og vedligehold
Årlig udgift incl. moms

Køb af energi
Drift og vedligehold
Lån til investering
Årlig udgift incl. moms

Køb af energi
Fastafgift
Drift og vedligehold
Tilslutning / Investering
Årlig udgift incl. moms

100%
65,2
1
2.000

75%
2.400

75%
4.573

100%
18.100

Nyt jordvarmeNy nærvarme
anlæg
årsvirkningsgrad
290% årsvirkningsgrad
GJ á kr
210 13.700
6.207 kWh á kr 1,51
9.400
á kr
5.300
5.300
100
1.200
15
4%
200 140.000
15
4%
12.600
19.300
23.200
Nuværende
Nuværende
ældre oliefyr
nyere oliefyr
årsvirkningsgrad
90% årsvirkningsgrad
l olie á kr. 9,00
21.600
2.000 l olie á kr. 9,00
18.000
1.400
1.400
23.000
19.400
Nuværende
træpillefyr
Nyt træpillefyr
årsvirkningsgrad
90% årsvirkningsgrad
kg piller a kr.
2,10
9.600
3.811 kg piller a 2,10
kr.
8.000
1.800
1.800
70.000
15
4%
6.300
11.400
16.100
Nuværende
Ny nærvarme +
elopvarmning
centralvarme
årsvirkningsgrad
100% årsvirkningsgrad
kWh á kr 1,51
27.300
65 GJ á kr
210
13.700
1 á kr
5.300
5.300
100
100
80.000
20
4%
5.900
27.400
25.000

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

Tabel 17. Økonomi for forbrugerne ved forskellige opvarmningsformer. Bemærk at beløbene er afrundede og inkl. moms.

Tabellen er den samme som tabel 1, men i en mere detaljeret udgave. Det ses, at nærvarme er attraktiv, hvis man har oliefyr i dag.
Nærvarme kan ligeledes være interessant for elopvarmede huse, hvor en investering i centralvarme (her
på 80.000 kr.) godt kan forrentes med besparelsen på elvarme. Dette gælder også selv om der for nylig
er sket en afgiftsnedsættelse på el til opvarmning. I beregningen for nuværende elopvarmede huse er
der, som tidligere nævnt, taget udgangspunkt i varmebehovet for et standard hus på 130 m 2. Det er ikke
taget højde for tilfælde, hvor en del af varmebehovet erstattes af andre varmekilder, som for eksempel
brændeovne.
Nærvarme er derimod mindre økonomisk attraktiv for huse med træpillefyr, og vil i høj grad afhænge af
det installerede fyrs virkningsgrad og alder. Såfremt træpilleanlægget står for en udskiftning og dermed
en re-investering på op til 50-75.000 kr. kan det være attraktivt at tilsluttes sig nærvarme i stedet afhængig af finansieringsmuligheder mv.
Virkningsgrader for træpillefyr er mere varierende end for oliefyr. Ifølge Energitjenesten skal virkningsgraden for nye biobrændselskedler ligge på 80 - 90 % for manuelt fyrede kedler (brænde) og 85 - 95 %
for automatisk fyrede kedler(træpillefyr). Der er i elregningerne i tabellen taget udgangspunkt i et nyt
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træpillefyr med en virkningsgrad på 90 %, samt et eksisterende pillefyr med en virkningsgrad på 75 %,
som typisk vil være 5 - 15 år gammelt. Virkningsgraden på træpillefyr afhænger ikke alene af alder, men
også af fabrikat og kvalitet af fyret samt brugsmønsteret. For eksempel kan fyring om sommeren, hvor
varmeforbruget er lavt, give en dårligere virkningsgrad og ofte også med problemer i forbrændingen.
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9 Eksempler på nærvarmeløsninger for Staun
9.1 Varmegrundlag
Der er for Staun er der set på en løsning med en varmecentral, som placeres i en eksisterende bygning
med en varmepumpe eller en biomassekedel og en reservekedel på olie.
Alternativerne for beregning af en varmeforsyning til byen er:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Halmkedel på en gård
Fliskedel i et containeranlæg
Træpillekedel i et containeranlæg
Varmepumpe, luft/vand suppleret med flisanlæg
Jordvarme og luft/vand varmepumpe suppleret med træpilleanlæg
Jordvarme suppleret med træpilleanlæg

I nedenstående figur er et fremtidigt nærvarmenet optegnet og i tabellen er varmebehov for et standardhus og en eventuel storforbruger, samt den samlede varmeproduktion på et fremtidigt nærvarmeværk beregnet.

Figur 10. Fjernvarmenettet, tegnet med rødt, der kan forsyne ejendommene.
Der er taget udgangspunkt i, at 29 af de 45 ejendomme påregnes, at ville tilsluttes ”nærvarmeselskabet”
og at der skal etableres ca. 1,1 km varmerør (nærvarmenet) i gaderne.
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Fælles varme i Staun

Alternativ nr.

Boliger med olie
Boliger med el
Boliger med træ
Varmepumper
Storforbruger

58
58
58
58
70

GJ/hus NVB
GJ

Antal ejendomme tilsluttet
Længde stik
Varmetab, stik
Varmetab, net
Brutto varmebehov

20 m på grund/stik
6,0 W/m
9,0 W/m ved

Huse
ialt Tilslutning
28
6
10
1
1
46

80%
20%
52%
0%
100%

1.110 m gadenet

1
Huse Nærvarme,
med
halm
22
1.280
1
58
5
291
0
1
70
29
1.700
29
580
110
315
2.124

GJ/år
GJ/år
GJ/år
GJ/år
GJ/år
GJ/år
stk.
m
GJ/år
GJ/år
GJ/år

Tabel 18: Tilslutning og varmebehov for ejendommene samt energiforhold.
Fastlæggelsen af det nødvendige varmebehov i ejendommene er afgørende for de efterfølgende beregninger. Der er valgt et gennemsnit på 58 GJ(18 MWh) pr. ejendom, som er et normalt og gennemsnitligt
varmeforbrug for en bolig. Hvis man udregnede forbruget ud fra alder og størrelse på ejendommene,
ville det blive højere, men der kan være sket renoveringer eller der kan suppleres med fyring i brændeovn, så derfor regnes med de 58 GJ.
Nettovarmebehovet (NVB) er varmeforbruget i husene, også kaldet varmesalget. Bruttovarmebehovet
(BVB) er den årlige varmemængde, som værket skal producere for at dække alles behov samt tabene i
varmerørene. Disse rørtab er udregnet fra tabelværdier fra en leverandør af fjernvarmerør. Tabet er
angivet som en effekt (W/m). Denne er ganget med længen af ledningerne samt omregnet til en årlig
varmemængde. Længderne af ledningerne er målt på kort.

9.2 Alternativ 1) Halmkedel på en gård
I vurderingerne af virkningsgraden for halmkedlen er der regnet med 80 %. Brændværdien på halm er
sat til 4,0 MWh/ton. Oliekedlen dækker de dage, hvor halmkedlen skal have servicetjek, og den kan
eventuelt supplere de dage på året, hvor det er koldest.
Prisen stammer fra Skovsager og er en gårdkedel på 350 kW med ca 60 m3 akkumulering. Der fyres med
helballer direkte ind i kelden hvor der kan stå 2 bigballer på tværs. Denne kedeltype er kendt på landet
hvor de står på mange gårde. Der kan være røggener ved optænding og det bør der tages hensyn til ved
placering af anlægget. Kedel og tank mv. er en fritstående enhed.

9.3 Alternativ 2) Fliskedel i et containeranlæg
Her er priserne fra KSM-Stoker. Der er tale om en 190 kW kedel i en container med et flislager på 10 m3
med hydraulisk udmader. Anlægget er indbygget i en 20” HC container med diverse installationer. Desuden er der tillagt udgift til en brugt oliekedel som back-up.
Som brændsel er regnet med flis med 30 % fugt. Brændværdi: 12,6 GJ/ton og en kedelvirkningsgrad på
85 %. Brændværdien for flis afhænger i høj grad af fugtindholdet. Derfor afregnes flis oftest i forhold til
energiindholdet i den konkrete leverance.

9.4 Alternativ 3) Træpillekedel i et containeranlæg
Her er priserne fra KSM-Stoker. Der er tale om en 190 kW kedel i en container med et træpille-lager på
12 m3. Det er indbygget i en 20” HC container med diverse installationer. Desuden er der tillagt udgift til
en brugt oliekedel som back-up.
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Som brændsel er regnet med træpiller med en brændværdi på 19 GJ/ton og kedelvirkningsgraden er sat
til 95 %.

9.5 Alternativ 4) Varmepumpe og træflisanlæg
Der er regnet med en luft/vand varmepumpe men en eleffekt på 19 kW og den kan i gennemsnit yde 63
kW varme. Det suppleres af træflisanlægget fra alternativ, dog uden oliekedlen. Varmepumpen er en
stor enhed af fabrikat Chronborg. Når det er denne løsning der er valgt i denne skitse-beregning skyldes
det at man er sikker på at have en varmekilde (udeluften) og prisen er kendt. Den gennemsnitlige COP
forventes at ligge på 3,7. Anlægget er forsynet med 50 m3 akkumuleringstank.

9.6 Alternativ 5) Varmepumper: luft/vand og jordvarme
Der er regnet med to selvstændige varmepumper; dels den luft/vand varmepumpe fra alternativ 4 og dels et jordvarmeanlæg. Jordvarmen er her med en eleffekt på 25 kW og en gennemsnitlig varmeydelse på 85 kW. Der skønnes behov for ca. 8,5 km jordslanger. Varmepumperne
suppleres her med det beskrevne træpilleanlæg fra alternativ 3. Anlægget forsynes med en
akkumuleringsbeholder på 50 m3.

9.7 Alternativ 6) Jordvarme
Der er regnet med et større jordvarmeanlæg end i alternativ 5. Det er her med en eleffekt på 35 kW og
en gennemsnitlig varmeydelse på 123 kW. Der skønnes behov for ca. 12 km jordslanger. Varmepumpen
suppleres her med det beskrevne træpilleanlæg fra alternativ 3. Anlægget forsynes med en akkumuleringsbeholder på 50 m3.

9.8 Anlægsinvesteringer
Investeringer i varmecentral

1
Nærvarme,
halm

Færdig kedelenhed
Brændselslager/bygning
Oliekedel og tank
Varmepumpeanlæg
Tank
VVS- og el-tilslutning
Grund
Diverse
Varmecentral i alt

2
Nærvarme,
træflis

584.500
300.000

188.895
198.800
40.000

20.000
30.000
20.000
954.500

20.000
50.000
20.000
517.695

3

4
5
6
Nærvarme,
Nærvarme,
Nærvarme,
Nærvarme,
varmepumpe, varmepumpe, varmepumpe,
træpiller
l/v
l/v + jord
jord
188.895
188.895
188.895
188.895 kr.
195.258
195.258
195.258
195.258 kr.
40.000
kr.
235.000
882.694
882.841 kr.
156.525
156.525
156.525 kr.
20.000
20.000
20.000
20.000 kr.
50.000
50.000
50.000
50.000 kr.
20.000
20.000
20.000
20.000 kr.
514.153
865.678
1.513.371
1.513.519 kr.

Tabel 19: Investeringer i varmeforsyningen for alternativerne i kr. ekskl. moms.

Ved prissætning af varmeledningerne er der taget udgangspunkt i erfaringsdata fra andre projekter,
hvor en del rør graves ned i rabatter ved siden af vej og en del lægges i veje med asfalt eller i fortove.
For varmecentralen er der taget udgangspunkt i prisoverslag fra tidligere projekter.
Det er forudsat, at installationerne i husene købes hjem samlet, og at de installeres på nærvarmeværkets regning.
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Investeringer

Fjernvarmenet
Fjernvarmenet i alt
Varmecentral, bygning mv
Stikledninger
Husinstallationer og indføring
Uforudsigelige udgifter
Projektering og tilsyn
Evn. Egenfinansiering
I alt

Alternativ nr.

1.275 kr/m

920 kr/m
19.500 kr/stik
5%
8%
2.000 kr/stik
1,0

1

2

3

Nærvarme,
halm
1.415.250
1.415.250
954.500
533.600
565.500
173.443
291.383
-58.000
3.875.676

Nærvarme,
træflis
1.415.250
1.415.250
517.695
533.600
565.500
151.602
254.692
-58.000
3.380.339

Nærvarme,
træpiller
1.415.250
1.415.250
514.153
533.600
565.500
151.425
254.394
-58.000
3.376.322

4
5
6
Nærvarme,
Nærvarme,
Nærvarme,
varmepumpe, varmepumpe, varmepumpe,
l/v
l/v + jord
jord
1.415.250
1.415.250
1.415.250 kr.
1.415.250
1.415.250
1.415.250 kr.
865.678
1.513.371
1.513.519 kr.
533.600
533.600
533.600 kr.
565.500
565.500
565.500 kr.
169.001
201.386
201.393 kr.
283.922
338.329
338.341 kr.
-58.000
-58.000
-58.000 kr.
3.774.951
4.509.436
4.509.603 kr.

Tabel 20. Anlægsbudgetter for hele projektet
Der er regnet med, at forbrugerne betaler et tilslutningsbidrag på 2.000 kr. Dette lave bidrag er sat efter,
at det skal være meget attraktivt, at melde sig til projektet fra starten, og at der ikke må være nogen,
der ikke kommer med, fordi de ikke lige har råd til tilslutningen. Resten af anlægsinvesteringen betales
via det fælles lån, som normalt er billigere end hvad man, som privat person, kan låne til. Det skyldes
bl.a., at kommunen stiller garanti for det fælles lån.
Det kan lyde meget billigt, når man ved tilslutning til etablerede fjernvarmeværker kræver mellem
10.000 og 30.000 kr. i bidrag samt ofte betaling for stikledning og installationerne på ejendommen. Der
er ved tilslutning til et etableret værk tale om, at man skal betale noget for de gamle investeringer, som
øvrige andre forbrugere allerede har betalt gennem årerne. Det indbefatter jo ofte også en lav varmepris.
Inde i hver enkelt forbrugers hus opsættes en unit. Nærvarmeselskabet sørger for alt det praktiske med,
at oliefyret kommer ud, og at nærvarmen kobles til husets installationer. I haven nedgraves en stikledning, som føres gennem husets sokkel eller ydervæg ind i det rum hvor unit’en opsættes.
Investeringerne i selve varmeforsyningen skal vurderes igen, når der er nærmere forslag til en placering
af varmecentralen og en mere præcis fastlæggelse af forsyningsområdet.

Kapitalomkostninger
Varmecentral, bygning mv
Fjernvarmenet i alt
Stikledninger
Husinstallationer og indføring
Uforudsigelige udgifter
Projektering og tilsyn
Evn. Egenfinansiering
Kapitalomkostninger i alt

Afskrivning, år Rente:
15
3,35%
30
3,35%
30
3,35%
25
3,35%
20
3,35%
20
3,35%
20
3,35%

Nærvarme,
halm
81.993
75.510
28.470
33.755
12.039
20.225
-4.026
247.965

Nærvarme,
træflis
44.471
75.510
28.470
33.755
10.523
17.678
-4.026
206.380

Nærvarme,
Nærvarme,
Nærvarme,
Nærvarme, varmepumpe, varmepumpe, varmepumpe,
træpiller
l/v
l/v + jord
jord
44.166
74.363
130.001
130.013 kr./år
75.510
75.510
75.510
75.510 kr./år
28.470
28.470
28.470
28.470 kr./år
33.755
33.755
33.755
33.755 kr./år
10.510
11.730
13.978
13.979 kr./år
17.657
19.707
23.483
23.484 kr./år
-4.026
-4.026
-4.026
-4.026 kr./år
206.043
239.509
301.171
301.185 kr./år

Tabel 21. Kapitalomkostninger for de forskellige grupper af udgifter. I beregningen er lånetid sat lig afskrivningen. Beløbene er ekskl. moms.
Til investeringen optages der typisk lån i KommuneKredit. Der er regnet med et renteniveau på 3,35 %
p.a. Ydelsen er regnet som 1. års ydelse på et annuitetslån. Det betyder, at ydelsen er fast i kr. men vil
blive mindre med inflationen. Kommunen skal, som tidligere nævnt, søges om at stille garanti for lånet
Aalborg Kommune tager en provision på 1 % af restgælden for at stille lånegarantien. Dette er ligesom
eventuelle bidrag indregnet i den effektive rente på 3,35 %.
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I beregningerne er der også taget udgangspunkt i, at afskrivningerne følger løbetiden på lånet. Der er
regnet med forskellige afskrivningsperioder, som er sat i forhold til den forventede levetid af den pågældende type af anlæg. I beregningerne er der således i princippet tale om lån med forskellige løbetider til de forskellige afskrivninger.

9.9 Driftsbudget
Produktions og driftsomkostninger består dels af udgiften til brændsel og dels af diverse omkostninger
til at drive nærvarmeværket. Dertil lægges kapitalomkostningerne, så man kommer frem til de samlede
årlige omkostninger. Det er disse omkostninger, der deles ud på faste afgifter og på varmesalget.
Priserne på halm, træpiller og træflis vurderes at passe til den nuværende markedspris. Princippet er, at
økonomien skal ”hvile i sig selv”. Det vil sige, at hvis driften er billigere et år, skal forbrugerne have varmen billigere året efter, så der skabes balance mellem indtægter, udgifter og henlæggelser hvert år.

Fælles varme i Staun

Alternativ nr.

1
Nærvarme,
halm

Produktions- og driftsomkostninger
Halm
550 kr/ton
Træflis
48 kr/GJ
Træpiller
72 kr/GJ
Olie
8 kr/l
El-spot til varmepumpe
Elafgifter, PSO mv.
592 kr./MWh
D&V, halmstokeranlæg
34 kr./GJ varme
Bemanding, halmstokeranlæg
0,5 time/dag á
D&V, flisanlæg
25 kr./GJ varme
Bemanding, flisanlæg
0,3 time/dag á
D&V, træpilleanlæg
20 kr./GJ varme
Bemanding, træpilleanlæg
0,2 time/dag á
Askehåndtering, vandafled.mv.
1,7 kr./GJ varme
D&V, varmepumpe
2,8 kr./GJ varme
Bemanding, varmepumpe
0,1 time/dag á
D&V, oliekedel
5 kr./GJ varme
Bemanding, oliekedel
5 time/år á
Fjernvarmeunit
5,1 kr./GJ varme
Fjernvarme distributionsnet ekskl. el 3,1 kr./GJ varme
Elforbrug til pumper i distributionsnet3,0 kr./GJ varme
Administration
5 kr./GJ varme
Kapitalomkostninger
Årlige omkostninger i alt
Indtægter
Faste afgifter
4.200 kr./hus
Salg af varme
Indtægter i alt
Varmepris til forbrugerne

2
Nærvarme,
træflis

96.883

3
Nærvarme,
træpiller
-

0
3.875
9.125

333
144
6
5.855
9.125

15
1.250
10.835
6.586
5.099
8.498
206.043
471.267

10.835
6.586
5.099
8.498
239.509
436.338

10.835
6.586
5.099
8.498
301.171
477.936

kr./år
kr./år
2.789 kr./år
- kr./år
32.333 kr./år
99.397 kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
736 kr./år
318 kr./år
12 kr./år
5.799 kr./år
9.125 kr./år
0 kr./år
1.250 kr./år
10.835 kr./år
6.586 kr./år
5.099 kr./år
8.498 kr./år
301.185 kr./år
483.961 kr./år

121.800
349.467
471.267
206

121.800
314.538
436.338
185

121.800
356.136
477.936
210

121.800
362.161
483.961
213

118.772
8.761

250 kr/time

8.761

41.192
160.205
8.761

1.261
21.954
61.982

31.640
97.384

72.231
45.397
53.111
27.238

250 kr/time

18.236
9.447

3.541

3.541

42.276
18.159
3.541

15
1.250
10.835
6.586
6.373
10.622
247.965
510.459

15
1.250
10.835
6.586
5.099
8.498
206.380
450.085

121.800
388.659
510.459
229

121.800
328.285
450.085
193

250 kr/time

250 kr/time
250 kr/time

4
5
6
Nærvarme,
Nærvarme,
Nærvarme,
varmepumpe, varmepumpe, varmepumpe,
l/v
l/v + jord
jord

kr./år
kr./år
kr./år
kr. /GJ

Tabel 22. Driftsbudget. Beløbene er ekskl. moms. bortset fra den sidste linje, hvor varmeprisen er udregnet inkl. moms.
Det ses i tabellen at de laveste varmepriser opnås med en varmepumpe (l/v) i kombination med flisfyring.
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9.10 Forbrugerøkonomi

Køb af energi
Fastafgift
Drift og vedligehold
Lån til investering
Årlig udgift incl. moms

Køb af energi
Drift og vedligehold
Årlig udgift incl. moms

Køb af energi
Drift og vedligehold
Lån til investering
Årlig udgift incl. moms

Køb af energi
Fastafgift
Drift og vedligehold
Tilslutning / Investering
Årlig udgift incl. moms

100%
65,2
1
2.000

75%
2.400

75%
4.573

100%
18.100

Nyt jordvarmeNy nærvarme
anlæg
årsvirkningsgrad
290% årsvirkningsgrad
GJ á kr
230 15.000
6.207 kWh á kr 1,51
9.400
á kr
5.300
5.300
100
1.200
15
4%
200 140.000
15
4%
12.600
20.600
23.200
Nuværende
Nuværende
ældre oliefyr
nyere oliefyr
årsvirkningsgrad
90% årsvirkningsgrad
l olie á kr. 9,00
21.600
2.000 l olie á kr. 9,00
18.000
1.400
1.400
23.000
19.400
Nuværende
træpillefyr
Nyt træpillefyr
årsvirkningsgrad
90% årsvirkningsgrad
kg piller a kr.
2,10
9.600
3.811 kg piller a 2,10
kr.
8.000
1.800
1.800
70.000
15
4%
6.300
11.400
16.100
Nuværende
Ny nærvarme +
elopvarmning
centralvarme
årsvirkningsgrad
100% årsvirkningsgrad
kWh á kr 1,51
27.300
65 GJ á kr
230
15.000
1 á kr
5.300
5.300
100
100
80.000
20
4%
5.900
27.400
26.300

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

Tabel 23. Økonomi for forbrugerne ved forskellige opvarmningsformer. Bemærk at beløbene er afrundede og inkl. moms.

Det ses, at nærvarme er mindre attraktiv i Staun end for et anlæg i Dokkedal.
Der skal arbejdes mere med projektet i Staun for at komme nærmere en økonomi, hvor det kunne være
interessant at etablere et kollektivt varmesystem.
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10 Aktører og kommende faser
Hvis der skal etableres nærvarme i en landsby er det en fordel at overveje den kommende proces og de aktører, der kan komme til at spille en væsentlig rolle. I det følgende er de involverede parter beskrevet.

10.1 Arbejdsgruppe
Der etableres en arbejdsgruppe med 5-7 borgere fra byen. Arbejdsgruppen skal se nærmere på de lokale forhold, der gør sig gældende og være med til at diskutere forudsætningerne for beregningerne. Dette er nødvendigt for, at der kan tilvejebringes et grundlag, som kan præsenteres overfor forbrugerne.
Den eller de mulige løsninger skal præsenteres på et borgermøde, hvor stemningen kan loddes for, om
det er interesse for at gå videre med ideerne.

10.2 Kommunen og myndighedsbehandling
Kommunen kan i de indledende faser være behjælpelig med data om bygninger og støtte til beregning
af mulige alternativer. Nye varmeværker eller væsentlige ændringer på et eksisterende varmeværk skal
godkendes af kommunen i henhold til Lov om Varmeforsyning. Denne lov gælder for varmeanlæg med
en effekt på over 250 kW. Det vil sige, at hvis der er mere end 25 - 30 huse med i et nærvarmeprojekt, så
skal bestemmelserne i Varmeforsyningsloven m.fl. følges. Det er ingen særlige problemer i at søge om
projektgodkendelse, men det skal gennemføres inden arbejdet med den egentlige etablering af projektet kan påbegyndes. Desuden skal der givetvis søges byggetilladelse og miljøgodkendelse, men det vil
afhænge af den konkrete placering. Det vil derfor være fornuftigt at tale med kommunen om, hvilke
muligheder, der kan være for placering af varmecentralen på et tidligt tidspunkt.
Kommunen kan også ansøges om lånegaranti, så der kan optages lån i KommuneKredit.

10.3 Rådgivere
Det er ikke helt ukompliceret, at gennemføre og etablere et nærvarme-projekt, idet der er en række
tekniske, økonomiske og organisatoriske forhold, som skal beregnes og beskrives. Derfor vil der oftest
være tilknyttet en rådgivende ingeniør i processen. Vedkommende skal have erfaring fra tidligere tilsvarende projekter, og vil kunne hjælpe arbejdsgruppen gennem hele processen. Hvis der på et tidspunkt
skal etableres et egentligt selskab og en bestyrelse, vil der også blive brug for en revisor.
Fjernvarmeværkerne har en brancheorganisation; Dansk Fjernvarme, som også kan være behjælpelig
med råd og vejledning i opstartsfasen.

10.4 Fjernvarmeværker i omegnen
Fjernvarmeværker i nabobyerne er ofte startet på samme måde som nye værker i dag. Mange eksisterende varmeværker har 50 års jubilæum i disse år og har opbygget gode fjernvarmeanlæg og en stor
erfaring med drift af fjernvarmeanlæg. Det kan således være en hjælp for nye borgergrupper, der vil
undersøge muligheden for en anden varmeforsyning i deres nærområde, at få støtte og råd fra eksisterende værker. Man skal dog være opmærksom på, at disse værker har basis i deres egne byer, og ikke
kan støtte nye værker økonomisk, med mindre det også er en fordel for dem selv. Hvis der skal etableres
et samarbejde om for eksempel pasning af en varmecentral i landsbyen, vil det sikkert kun kunne lade
sig gøre, hvis det bliver en fordel for begge parter.
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10.5 Lokal landmand eller maskinstation
Hvis der er en lokal landmand i nærheden af byen, som kunne være interesseret i at levere halm og drive en varmecentral, kunne det måske blive et frugtbart samarbejde. Der er flere eksempler på denne
type samarbejder. Det kan være et løsere samarbejde, hvor landmanden leverer halm på kontrakt, men
der er også eksempler, hvor en landmand eller maskinstation ejer og driver et varmeanlæg. Der er også
halmleverandør-foreninger, som har vist interesse for at opføre halm-varmecentraler, der sælger varme
til landsbyens nærvarmenet.

10.6 Tilmeldingsfase
Hvis der er en positiv stemning for et nærvarmeprojekt, skal der udarbejdes et materiale, der beskriver
betingelserne for tilmelding. Forbrugerne skal have mulighed for at kunne rådføre sig og at få regnet på,
hvad det kan betyde i deres individuelle situation. Her skal der trækkes på både medlemmer af arbejdsgruppen, den rådgivende ingeniør og eventuelt andre, så alle kan få tilfredsstillende svar på deres
spørgsmål. Forbrugerne, der vil med i et nærvarmeprojekt, skal skrive under på en bindende tilmelding,
som skal indeholde nogle hovedforudsætninger. Det er de rammer, der skal arbejdes videre med, når
der skal projekteres, indhentes tilbud og de endelige budgetter udarbejdes.

10.7 Stiftelse af selskab
Hvis der etableres et selvstændigt værk, skal der dannes et eget selskab, for eksempel et AMBA-selskab,
som er en kendt selskabsform fra mange andre sammenhænge. Der skal afholdes en stiftende generalforsamling, og der skal vælges en bestyrelse, som skal arbejde videre med planerne. Man har typisk et
rådgivende ingeniørfirma og en revisor med til at hjælpe med det videre arbejde.
I stedet for at danne et selskab selv, kunne det være et andet fjernvarmeværk, den kommunale varmeforsyning, en lokal landmand eller en anden organisation, som kunne eje og drive nærvarmeprojektet.
Man kan også anvende andre modeller; borgerne kan eje nærvarmenettet (i et distributionsselskab) og
en lokal landmand kan eje og drive varmecentralen (produktionsanlægget) og sælge varme til distributionsselskabet..

10.8 Finansiering
Til de fleste af denne type projekter om varmeforsyning optages der lån i KommuneKredit. Det er kommunernes egen kreditforening og en vigtig fordel ved dem er, at de er billige i administration. For at få
lån hos KommuneKredit skal kommunen stille garanti for lånet. Iflg. bekendtgørelsen om kommunernes
låntagning og meddelelse af garantier m.v. (BEK nr.1580 af 17.12.2013) gælder følgende:





Garantien skal ydes på markedsvilkår og dermed mod vederlag
Vederlag kan både være stiftelsesprovision og løbende provision
Vederlag skal afspejle den risiko, som kommunen konkret løber
Kommunen må ikke sætte skøn under regel og må derfor ikke opkræve en fast procentsats hver
gang

Det er også muligt for kommunen at stille vilkår i forbindelse med meddelelse af kommunale lånegarantier, f.eks. vilkår om:





Faseopdeling af projekt og garanti
Budgetgodkendelser af hver fase
Løbende indsigt i økonomien
At garantien nedskrives i takt med, at lånes afdrages
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10.9 Projektering og udbud
Ledningsnet og værk dimensioneres, når varmebehovet i byen er kendt, brændslet er valgt og placering
af værket er fundet m.m. Når hovedlinjerne for værket og ledningsnet er lagt fast, kan de beskrives i
diverse udbudsmaterialer og sendes ud til de firmaer, der skal give tilbud. Ud fra de indkomne tilbud
vælges de bedste og billigste til at udføre arbejdet.

10.10 Etablering
Arbejdet sættes i gang så det forløber sideløbende. Værket etableres og ledningsnettet påbegyndes,
således at værket er klar til at levere varme, når de første forbrugere sluttes på. Eventuelt kan de første
forbrugere forsynes fra en midlertidig kedel. Kvaliteten og fremdriften i arbejdet skal følges og der afholdes jævnlige byggemøder med de involverede entreprenører, så eventuelle problemer eller misforståelser afklares hurtigst muligt. Når anlæggene er færdige afholdes afleveringsforretning og anlæggene
overdrages til ejerne/selskabet.

10.11 Forslag til tidsplan
Arbejdsgruppe

1. måned

Indledende møde med kommunen

2. måned

Borgermøde

3. måned

Tilmeldingsfase

4.-5. måned

Stiftelse af selskab

6. måned

Projektering og udbud

8.-10. måned

Myndighedsbehandling

6.-12. måned

Etablering

12.-18. måned

10.12 Planlægningsfasens økonomi
I de første faser med arbejdsgruppen og indtil der er etableret et egentligt selskab og en bestyrelse, er
det normalt, at et rådgivende ingeniørfirma er tilknyttet projektet. Desuden kan der blive brug for en
revisor i forbindelse med opstilling af budgetter.
De efterfølgende faser er projektering, udbud og myndighedsbehandling. Dertil kommer tilsyn med arbejdets udførelse og afleveringsforretninger mv. Denne rådgivning skønnes at koste ca. 5 % af anlægssummen, men kan variere meget i forhold til, hvor meget der lægges ud til entreprenørerne i forhold til
detailprojektering, kontakt til myndigheder og borgerne mv.
I forhold til den økonomi, der er i at etablere et nærvarmeværk med ledningsnet og husinstallationer, vil
de indledende udgifter ikke være store, men de skal findes på et tidspunkt, hvor man endnu ikke ved om
et nærvarmeprojekt kan realiseres. Der kan eventuelt være mulighed for at få støtte fra den lokale LAG,
der støtter udvikling i landdistrikterne. En anden mulighed kunne være, at kommunen måske også vil
bidrage økonomisk til den indledende fase.
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11 Kilder og links
I afsnittene om forsyningsteknologierne er meget information hentet fra Energistyrelsens to teknologikataloger:
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/a_teknologikatalog_for_individuelle_varmeanlaeg_og_en
ergitransport_2013.pdf og
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/byggeri/d_teknologikatalog_for_produktion_af_el_og_fjernvarme
_energilagring_og_energiproduktion_og_konvertering_2014.pdf
I forlængelse af afsnittet om energibesparelser kan der læses mere på bl.a.:
www.energitjenesten.dk
www.byggeriogenergi.dk

www.energistyrelsen.dk

www.bolius.dk

www.sbi.dk

www.sparolie.dk

www.spargas.dk

www.sparel.dk

www.dkvind.dk

www.altomsolvarme.dk

www.altomsolceller.dk

Hvis man vil vide mere om varmepumper kan der læses mere her (Den lille blå om varmepumper):
http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2011/April/11_04_12A.aspx
Varmepumper, styring og datakommunikation:
http://hpcom.dk/forside
https://www.styrdinvarmepumpe.dk/
Leasing af varmepumper:
http://bestgreen.dk/varmepumpe-til-private/
Videncenter for Halm og træfyring:
http://www.videncenter.dk/
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Bilag 1; Udskrifter fra energyPro
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