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1. RESUME

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S (TF) anmoder hermed Tårnby Kommune om at behandle og 
godkende dette projektforslag i henhold til bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 om godken-

delse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Projektforslaget skal ses som et led i Tårnby Kommunes arbejde med varmeplanlægning i hen-

hold til Varmeforsyningsloven samt tiltag for at nedbringe afhængigheden af fossile brændsler ud 
fra samfundsøkonomiske kriterier.

Projektforslaget omfatter udbygning med fjernvarme til områder med tæt bebyggelse og er-

hvervsområder syd for motorvejen samt overvejende rækkehusområder i tilknytning til det eksi-

sterende fjernvarmenet nord for motorvejen.

Projektforslaget har god samfundsøkonomi set i forhold til individuelle varmepumper og lever så-

ledes op til de energipolitiske målsætninger om, at energisystemet skal udbygges til at blive min-

dre afhængigt af fossile brændsler, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt med de gæl-

dende rammebetingelser.

Der skal investeres 336 mio. kr., fordelt med 264 mio. kr. til TF til fjernvarmenet, stikledninger 
og boosterpumpe mv., 11 mio.kr. til CTR til udbygning med spidslastkapacitet og 59 mio. kr. til 
kundeinstallationer. Hvis alle kunder vælger abonnementsordningen, skal TF også finansiere 
disse 59 mio.kr.

Desuden skal betales ca. 13 mio. kr. til EVIDA for afkobling af naturgaskunder uanset, om der 
skiftes til fjernvarme eller varmepumper. Derfor påvirker disse udgifter ikke valget mellem fjern-

varme og varmepumper. Det antages, at dette beløb dækkes af de dertil afsatte tilskudsmidler.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved fjernvarme i forhold til varmepumper vurderet til 185 
mio. kr. Den interne forrentning er ikke defineret, hvilket skyldes, at de alternative investeringer 
i individuelle varmepumper i referencen er højere end investeringen i fjernvarme.

Projektforslagets økonomi for TF og kunderne er baseret på TF’s tarif pr. 2021 med et kampag-

netilbud i form af 100 % rabat på investeringsbidrag og reduceret stikledningsbidrag. Derved af-

balanceres hensynet til, at fjernvarmen skal være konkurrencedygtig for de nye kunder og for-

delagtig for TF og dermed for alle kunderne.

Den samlede gevinst som nutidsværdigevinst over 20 år med en selskabsøkonomisk diskonte-

ringsrente på 2 % og med indregning af scrapværdi efter 20 år svarende til 60 års levetid af 
fjernvarmenettet er anslået til 29 mio. kr. for TF og 65 mio. kr. for alle nye kunder. Det svarer 
til en samlet gevinst for lokalsamfundet i Tårnby Kommune på 94 mio. kr.

Som følge af rabat på den faste afgift til CTR i de første 5 år samt et forudsat konstant afskriv-

ningsprofil vil projektet påvirke den gennemsnitlige varmepris med små prisudsving, da den 
regnskabsmæssige over/underdækning skal udlignes over varmeprisen hvert år. Set over 40 år 
vil varmeprisen i faste priser falde med i gennemsnit 0,2 %, jf. figur 4-3.

Det forudsættes, at alle investeringer afskrives jævnt over 30 år. Hvis prisen var konstant i faste 
priser, og hvis over/underdækningen ikke skulle udlignes over varmeprisen, ville der være en 
kortsigtet restgæld på 20 mio.kr. i lb. priser efter 20 år og en negativ kassebeholdning på 8 
mio.kr efter 40 år i lb. priser. Det skal ses i forhold, at man forventer, at fjernvarmenettet har en 
levetid på mindst 60 år, jf. figur 4-2.

Projektforslaget medfører, at der fortrænges gas til individuel opvarmning, hvorved behovet for 
forsyning med naturgas til gasnettet som supplement til biogassen reduceres. Det svarer til, at 
CO2 emissionen fra naturgas reduceres med ca. 16.000 tons/år. Denne reduktion ville man 
også opnå, hvis alle kunderne konverterede til individuelle varmepumper. En af projektforslagets 
fordele er, at denne CO2 fortrængning fremskyndes og gennemføres på en mere fordelagtig 
måde for samfundet og for lokalsamfundet i TK, dvs. de eksisterende og kommende fjernvarme-

kunder som helhed.
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2. INDLEDNING

2.1 Formål

TÅRNBYFORSYNING Varme A/S (TF) anmoder hermed Tårnby Kommune (TK) om at behandle

og godkende dette projektforslag for udbygning med fjernvarme i henhold til bekendtgørelse nr.

nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

TF anmoder desuden TK om at beslutte, at projektforslaget ikke skal vurderes i forhold til fossile

brændsler, jf. Projektbekendtgørelsens §15, stk. 5.

Projektforslaget er stort set identisk med et projektforslag, som TF fremlagde i 2014, men opgav

som følge af de daværende rammebetingelser. Set i lyses af Klimaaftalen af 22. juni 2020 og den

nye Projektbekendtgørelse er projektforslaget blevet aktuelt igen.

2.2 Plangrundlag

Projektforslaget omfatter områder, der er udlagt til naturgas i Tårnby Kommunes delplan for na-

turgas samt enkelte områder, der endnu ikke er varmeplanlagt.

2.3 Organisation

Bygherre er TF, der er ansvarlig for ledningsprojektet og for driften af fjernvarmeforsyningen for

alle tilslutninger. Der etableres et stik med måler til hver bebyggelse. Kunderne er selv ansvarlig

for at etablere kundeinstallationer.

TF har inddraget Københavns Lufthavne (CPH) i planlægningen med henblik på at kunne sam-

køre TF’s fjernvarmenet med varmecentralen CPH Vest samt at forberede fjernvarmenettet for at

blive forbundet direkte med resten af CPH’s interne blokvarmenet på længere sigt. Det er CPH’s

system 2, der endnu er adskilt fra TF’s net med en veksler, mens system 3 og 4 er forbundet

med TF’s net uden veksler. TF og CPH har desuden drøftet muligheden for, at varmecentralen

CPH Vest kan indgå med spids- og reservelast til området syd for motorvejen.

CTR er ansvarlig for at levere kapacitet til TF fra vekslerstationen SYW og fra spidslastcentralen,

KLC2.

TF har drøftet projektforslaget med EVIDA, og EVIDA har bidraget med oplysninger om naturgas-

salg i projektforslagets delområder.

2.4 Forundersøgelser

2.4.1 Kort 

Projektforslaget omfatter de energiområder, der er vist på bilag 1. 

2.4.2 Bebyggelse 

Projektforslaget omfatter alle bebyggelser, som er markeret på bilag 1. 

Varmebehovet for den eksisterende bebyggelse er kortlagt i samarbejde med EVIDA. Behovet er 

delvist baseret på det registrerede forbrug for alle EVIDA’s nuværende kunder indenfor projekt-

forslagets områder. For andre individuelle forsyningsformer er der benyttet Rambølls erfaringstal 

baseret på BBR-data.  

De 22 største kunder har et varmebehov, der indikerer, at deres kapacitet er over 250 kW, hvor-

ved de som kollektive varmeforsyningsanlæg omfattes af Varmeforsyningsloven med pligt til kun 

at gennemføre eller tilslutte sig projekter for opvarmning, som er samfundsøkonomisk fordelag-

tige. Deres varmebehov udgør 33.000 MWh eller i alt 38 % af det samlede varmebehov. 
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Ud over den bebyggelse, der tilsluttes i projektforslaget, forventes det, at der udbygges med 

yderligere ca. 11.000 MWh varmebehov langs kystvejen på CPH’s område. Dette område er alle-

rede udlagt til fjernvarme og indgår derfor ikke i projektforslagets økonomiske analyser af kon-

verteringen fra gas til fjernvarme. 

Tabel 2-1 Bebyggelse og varmebehov i projektforslaget 

2.4.3 Arealafståelse og servitut 

TF regner med, at fjernvarmeledningerne som hovedregel etableres i vejarealer men, at de efter 

aftale med kunderne kan etableres på kundernes matrikler, når det er mere fordelagtigt. 

Den tracé, der er markeret i projektforslaget, er baseret på en foreløbig vurdering, og den vil 

blive justeret ved detailprojekteringen i samarbejde med kunderne og dermed tage højde for øv-

rige ledningsanlæg og kundernes ønske om indføring af stik. Det gælder særligt distributionsled-

ningen nord for CPH’s varmecentral vest (område 28), som er flyttet fra Amager Landevej til en 

stiforbindelse på CPH’s matrikel. Dermed er den i højere grad forberedt for, at TF’s ledningsnet 

kan forbindes med CPH’s system 2 på længere sigt. 

Der skal tinglyses en deklaration for alle fjernvarmedistributionsledninger, der er beliggende på 

private matrikler. Der er principielt ikke behov for, at stikledninger deklareres med mindre, de 

påtænkes ført videre til nabomatrikler. 

I bilag 4 er angivet en liste med adresser og matrikelnumre for de matrikler, hvor det skønnes 

nødvendigt, at tracéet placeres på private matrikler. 

2.5 Myndigheder 

2.5.1 Forhold til anden lovgivning 

TF vil fremsende en VVM-screening til TK. 

Den endelige placering af ledninger i Kirstinehøj 3 afventer lokalplanlægningen for området. 

2.5.2 Normer og standarder 

Projektet udføres efter DS/EN 13941 ”Design og installation af præisolerede fastrørsystemer til 

fjernvarme” og andre relevante normer og standarder. 

Fjernvarme i Tårnby Antal BBR areal

Distrikter kunder m2 MWh kWh/m2

Område 1 13 11.143 655 59

Område 2 126 22.828 2.897 127

Område 3 31 3.318 430 130

Område 4 23 2.785 441 158

Område 5, 6, 7 og 8 270 42.614 5.482 129

Område 9 37 4.920 670 136

Område 11 177 29.736 4.158 140

Område 12 24 4.189 541 129

Område 21, 22, 23 og 25 290 418.203 39.620 95

Område 24 og 27 581 86.091 10.839 126

Område 26 103 49.474 4.327 87

Område 28, CPH Vest 1 34.000 9.000 265

Område 29, Kirstinehøj 3 26 147.475 7.374 50

CPH system 4, prognose 0 0 0 0

I alt 1.702 856.775 86.434 101

Varmebehov
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3. ANLÆGSBESKRIVELSE

3.1 Anlæggets hoveddisposition

3.1.1 Udstrækning 

På bilag 1 er vist de fjernvarmeforsynede områder med de distributionsledninger, større stikled-

ninger og bebyggelser, der er omfattet af projektforslaget. Desuden er vist de eksisterende fjern-

varmeledninger, som tilhører TF samt blokvarmeledninger, der tilhører CPH. 

TF og CPH har drøftet følgende muligheder for at koble TF’s fjernvarmenet og CPH’s lokale net 

sammen for derved at undgå vekslere og effektivisere driften af den samlede fjernvarmeforsy-

ning ved at øge afkølingen. 

• Det indgår i projektforslaget, at TF’s net kobles sammen med nettet, der i dag forsynes

fra varmecentralen CPH Vest (Maglebycentralen), således at CPH Vest kan levere spids- 

og reservekapacitet på indtil videre 6 MW til TF.

• Det indgår i projektforslaget, at TF’s ledningsnet, nord for CPH Vest, der skal forsyne

ejendomme langs Amager Landevej placeres i en servicevej på CPH’s matrikel og opdi-

mensioneres til DN200 med henblik på, at den senere kan kobles sammen med CPH’s

System 2 ved den gamle Indenrigsterminal.

• Det indgår i projektforslaget, at TF etablerer en hovedledning gennem område 29, Kirsti-

nehøj 3, i takt med byggemodningen og, at denne ledning kan kobles sammen med

CPH’s ledningsnet og Central Vest i område 28. Det vil især være fordelagtigt, hvis dele

af byggemodningen starter i den østlige ende af Kirstinehøj 3.

• Projektforslaget er forberedt for, at CPH kan fortsætte med at opgradere hovedledningen

gennem System 2 således, at der kan etableres direkte forbindelse uden vekslere gen-

nem System 2, som forbinder TF’s eksisterende net nord for motorvejen med TF’s opdi-

mensionerede net i projektforslaget syd for motorvejen. Det betyder, at CPH får mulig-

hed for at effektivisere den samlede forsyning på egen matrikel samtidig med, at forsy-

ningen til projektforslaget syd for motorvejen styrkes. CPH har desuden mulighed for at

opdimensionere dele af strækningen på egen matrikel, hvis det er fordelagtigt.

• Projektforslaget er ligeledes forberedt for, at CPH i samarbejde med CTR og TF kan etab-

lere en forbindelse på CPH’s matrikel, der kobler KLC2 direkte sammen med System 4 og

dermed styrker forsyningen i den sydlige del af CPH’s område. Samtidig øger det den ka-

pacitet, der kan afsættes fra KLC2.

3.1.2 Kapacitet og belastningsforhold 

Det samlede potentielle varmebehov, som er omfattet af projektforslaget, er anslået til 86.400 

MWh. Behovet er baseret på oplysninger fra større kunder, erfaringstal baseret på BBR-oplysnin-

ger og EVIDA for det samlede varmebehov for de ejendomme, der er forsynet med naturgas.  

I nedenstående tabel er der redegjort for det forventede varmebehov og kapacitetsbehov for 

projektforslaget samt for det samlede behov efter udbygningen. 

Projektforslagets fjernvarmenet og kundeinstallationer udlægges efter det potentielle 

varmebehov. 

Ved fortætning af den eksisterende bygningsmasse vil bebyggelsesgraden øges, ældre bygninger 

vil blive erstattet af nye bygninger med større areal, men med mindre specifikt varmebehov og 

lavere returtemperatur. Desuden vil nettotilvæksten i ny bebyggelse formentlig ikke overstige 

den forudsatte besparelse for den eksisterende byningsmasse. Derfor antages, at 

fjernvarmenettet vil have kapacitet til også at kunne forsyne ny bebyggelse i området. 
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Tabel 3-1 Kapaciteter 

Det maksimale flow, der i praksis kan leveres fra vekslerstationen SYW, er 1.200 m3/h. 

De nuværende temperaturer en kold vinterdag er målt til ca. 93 oC i fremløb og 55 oC i returløb 

svarende til en afkøling på 38 oC. Det svarer til en kapacitet over SYW på 52 MW.  

Det ses, at denne kapacitet fra SYW netop vil kunne dække grundlastbehovet på 49 MW ved 

4.000 timers benyttelsestid til de eksisterende kunder plus de kommende nye kunder i CPH’s 

område på 3 MW. 

Grundlastbehovet er ved fuld udbygning i projektforslaget anslået til 73 MW baseret på CTR’s øn-

ske om, at der skal kunne overføres grundlast svarende til benyttelsestiden 4.000 timer. 

Dette behov vil skulle dækkes med varme fra CTR’s transmissionsledning til Tårnby via veksler-

stationen SYW suppleret med lokal produktion på TF’s og CPH’s varmepumper.  

CPH’s eksisterende varmepumpe på 2 MW med ATES anlæg er medtaget som en del af projekt-

forslaget og bidrager med grundlastdækningen. 

Tabel 3-2 Kapacitet til grundlast i Tårnby efter projektforslaget 

Hvis der ikke etableres yderligere varmepumpekapacitet i Tårnby, bliver der behov for at øge af-

kølingen ved SYW fra 38 oC til ca. 47 oC på længere sigt for at opfylde CTR’s kriterie om en be-

nyttelsestid på 4.000 timer. Det kan eksempelvis opnås ved en kombination af lavere returtem-

peratur, højere fremløbstemperatur på sekundærsiden og mere varmepumpekapacitet i området. 

Distrikt

Nye kunder i 

projektforslag 

potentiale

Tilslutning af 

nye kunder

Forventet 

salg, 

ekskl. tab

An 

kunder, 

sum 

vekslere

An net 

forventet 

inkl. tab

An net inkl. 

tab

Grundlast 

an net

Grundlast 

an net

Benyttelsestid i timer 1.700 3.200 4.000 5.000

MWh % MWh MW MWh MW MW MW

1 Område 1 655 90% 589 0,3 641 0,2 0,2 0,1

1 Område 2 2.897 90% 2.607 1,5 2.834 0,9 0,7 0,5

1 Område 3 430 90% 387 0,2 421 0,1 0,1 0,1

1 Område 4 441 90% 397 0,2 432 0,1 0,1 0,1

1 Område 5, 6, 7 og 8 5.482 90% 4.934 2,9 5.363 1,7 1,3 1,0

1 Område 9 670 90% 603 0,4 655 0,2 0,2 0,1

1 Område 11 4.158 90% 3.742 2,2 4.068 1,3 1,0 0,7

1 Område 12 541 90% 487 0,3 529 0,2 0,1 0,1

1 Område 21, 22, 23 og 25 39.620 90% 35.658 21,0 38.761 12,1 9,7 7,1

1 Område 24 og 27 10.839 90% 9.755 5,7 10.604 3,3 2,7 2,0

1 Område 26 4.327 90% 3.895 2,3 4.234 1,3 1,1 0,8

1 Område 28, CPH Vest 9.000 100% 9.000 5,3 9.783 3,1 2,4 1,8

1 Område 29, Kirstinehøj 3 7.374 100% 7.374 4,3 8.015 2,5 2,0 1,5

0 CPH system 4, prognose 0 100% 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0

Projektforslag i alt 86.434 92% 79.428 47 86.339 27 22 16

Eksisterende kunder 2020 0 100% 186.392 110 194.159 61 49 37

CPH System 4, prognose 0 100% 11.502 7 12.426 4 3 2

I alt efter projektforslag 277.321 163 292.924 92 73 55

Heraf syd for motorvejen og vest for CPH 58.308 34 63.382 20 16 12

Behov for grundlast  i MW ved benyttelsestiden: 4.000 5.000

I alt efter projektforslag 73 55

SYW 65 47

Kapaciteten fra Taarnby Energicentral kan udnyttes i forhold til referencen 6 6

Varmepumpe CPH ATES 2 2

I alt 73 55

Grundlast fra SYW og VP 100% 100%
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I dag kan CTR levere en væsentlig del af spidslastbehovet på 65 MW til Tårnby gennem trans-

missionsledningen således, at KLC2 kun sættes ind på meget kolde dage og som reserve. Det er 

dog ikke muligt at udnytte den fulde kapacitet på KLC2 i dag. 

Når projektforslaget er udbygget og udbygningen i CPH er gennemført, vil det være muligt at ud-

nytte hele kapaciteten på KLC2, og varmepumperne vil desuden kunne bidrage med spidslastka-

pacitet. 

Tabel 3-3 Kapacitet til spidslast som følge af projektforslaget 

Projektforslagets ekstra spidslastkapacitet på 27 MW kan forsynes ved at udnytte projektforsla-

gets lokale bidrag til spidslast på ca. 12 MW.CTR har den nødvendige effekt til rådighed i det 
samlede system og har derfor ikke planer om at etablere ny effekt

En del af denne kapacitet kan med fordel placeres syd for motorvejen for at styrke forsyningssik-

kerheden for dette område. Det gælder især, hvis ikke der etableres en samkøringsforbindelse 

gennem CPH’s net. Det er dog ikke en forudsætning for, at projektforslaget kan gennemføres. 

TF påregner, at der eksempelvis vil kunne etableres mindst 2 MW kapacitet fra en varmepumpe 

eller spidslastkedel i Kirstinehøj i kombination med fjernkøling. TF har fået tilsagn fra TK om, at 

der kan udlægges et areal til en mulig energicentral i område 29, Kirstinehøj 3, på grænsen til 

område 28. 

Projektforslagets ledning i den vestlige ende af Fuglebækvej kan efter aftale med HOFOR forbe-

redes til at forsyne ny bebyggelse på adressen Oliefabriksvej 100 i Københavns Kommune. 

3.1.3 Forsyningssikkerhed 

Området forsynes med samme forsyningssikkerhed som TF’s øvrige kunder. 

Varmecentral Vest på 6 MW vil sammen med en kapacitet på 2 MW i Kirstinehøj kunne levere re-

servekapacitet til ca. 40 % af det maksimale kapacitetsbehov syd for motorvejen. 

Projektforslaget er desuden som nævnt ovenfor forberedt til, at det nye ledningsnet syd for mo-

torvejen kan forbindes med CPH’s net i System 2 med ledninger på CPH’s matrikel på et senere 

tidspunkt. Det betyder, at der vil kunne leveres yderligere reservekapacitet fra KLC2 til TF’s nye 

net syd for motorvejen. Desuden vil TF’s net syd for motorvejen og Varmecentral Vest kunne le-

vere reservekapacitet til CPH’s net. 

3.2 Tekniske specifikationer 

3.2.1 Dimensionering 

Hele nettet syd for motorvejen anlægges som varmtvandsnet med en maksimal temperatur på 

110 °C og et maksimalt tryk på 16 bar samt med vekslerinstallation mellem fjernvarmenettet og 

kundernes anlæg. Alle vekslerinstallationer dimensioneres til 16 bar. 

Ved dimensioneringen af nettet er benyttelsestiden 1.859 timer i gennemsnit an kunder og 2.870 

timer for hovedledningsnettet. Dimensioner af stik og kundeinstallationer skal dog vurderes indi-

viduelt under hensyntagen til kundens oplysninger om varmebehov og mulig returtemperatur.  

Behov for spidslast i MW til projektforslaget ved benyttelsestiden: 3.200

Projektforslag i alt 27

Øget afsætning fra KLC2 6

Kapacitet fra CPH Vest, som udnyttes 6

Lokale bidrag til spidslast i alt 12

Behov for ekstra spidslast ud over ovenstående 15
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Ved dimensioneringen af spidslastkapacitet er der, jf. afsnittet ovenfor, brugt CTR’s benyttelses-

tid på 3.200 timer. 

Projektforslagets investeringsoversigt i ledningsnet og understationer er baseret på, at nettet er 

dimensioneret til det maksimale varmemarked i områderne og med en afkøling på 45 °C den kol-

deste dag, f.eks. med 95 °C i fremløb og 50 °C i returløb. På længere sigt ventes returtemperatu-

ren at falde, hvorved det alt andet lige bliver muligt at sænke fremløbstemperaturen tilsvarende. 

Hvis returtemperaturen ikke falde en typisk vinterdag, vil der blive behov for, at en lidt større 

andel af CTR’s spidslastproduktion placeres syd for motorvejen eller, at TF om nødvendigt etab-

lerer en kapacitet på få MW ved Kirstinehøj 3. 

Alt nyt byggeri i projektforslaget skal iht. Bygningsreglementet kunne forsynes med en fremløbs-

temperatur på 60 °C, og en returtemperatur på 40 °C den koldeste dag.  

Ved høj belastning, hvor ældre bygninger har behov for høj fremløbstemperatur, der overstiger 

75 °C, som leveres fra TF’s varmepumpe på renseanlægget, vil TF kunne forsyne med den nød-

vendige temperatur, idet fremløbstemperaturen fra CTR’s veksler kan hæves. 

3.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper 

Ledningsnettet udføres i et præisoleret rørsystem, der lever op til kravene i EN 253. 

Fjernvarmestik afsluttes i skab på ydersiden af muren eller i kedelcentral. 

3.3 Projektets gennemførelse 

3.3.1 Tidsplan 

Tidsplanen anslås til følgende: 

Oktober 2021 Projektforslag sendes til TK 

Januar 2021 Projektforslag behandles og sendes i høring 

Maj 2022  Projektforslag behandles og godkendes 

Medio 2022 Projektstart  

Ledningsanlæg afsluttes senest efter 5 år i 2027. 

Kurven nedenfor viser den forudsatte tilslutningstakt. Udbygningen i delområderne nord for mo-

torvejen vil dog afpasses efter den tilslutning, der kan opnås, mens udbygningen frem til område 

28 og de øvrige blokvarmecentraler vil ske i løbet af de første tre år. 

Figur 3-1 Udvikling i varmebehov 
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3.3.2 Anlægsudgifter for projektforslaget 

Anlægsudgifterne er i prisniveau 2021 og ekskl. moms anslået til følgende. 

256 mio.kr. 

    8 mio.kr. 

264 mio.kr. 

  11 mio.kr.

 59 mio.kr. 

336 mio.kr. 

 13 mio.kr. 

TF afholder følgende investeringer 

Investeringer i distributionsnet og stik 

Boosterpumpe, varmecentral mv. 

I alt fjernvarmenettet 

Spidslast afholdes af CTR, spidslast.  

Kundeinstallationer, der etableres af kunderne eller TF 

I alt investeringer i fjernvarme 

Afpropning, afholdes af EVIDA 

I alt investeringer i projektforslaget 347 mio.kr.

3.3.3 Finansiering, hvis ingen vælger abonnementsordningen 

Kunderne finansierer 

Tilslutningsafgift     17 mio.kr. 

Byggemodningsafgift  5 mio.kr. 

Kundeinstallation, hvis ingen vælger abonnementsordning  59 mio.kr. 

Kunderne finansierer i alt   81 mio.kr. 

TF finansierer 

Fjernvarmenettet   264 mio.kr. 

Minus tilslutningsafgift -17 mio.kr.

Minus byggemodningsafgift  -5 mio.kr.

Afpropning af gasstik på vegne af kunder  0 mio.kr.

TF finansierer i alt, hvis ingen vælger abonnementsordning      242 mio.kr. 

Afpropning, finansieres ved tilskudspulje     13 mio.kr. 

CTR finansierer     11 mio.kr.

I alt  347 mio.kr.

3.3.4 Finansiering, hvis alle vælger abonnementsordningen 

Kunderne finansierer i alt      22 mio.kr. 

TF finansierer i alt,   301 mio.kr. 

Afpropning, finansieres ved tilskudspulje     13 mio.kr. 

CTR finansierer      11 mio.kr.

I alt    347 mio.kr.
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4. VURDERING AF PROJEKTET 

Det er en energipolitisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler og, at 

vindenergien og biomassen skal yde et væsentligt bidrag. Det er derfor vigtigt, at fjernvarmen 

udbygges overalt, hvor det er samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk fordelagtigt, da fjern-

varmen har mulighed for at udnytte både biomassekraftvarmen og den fluktuerende vindenergi 

på længere sigt. 

 

I klimaaftalen af 22. juni 2020 indgår bl.a., at udfasningen af naturgas til opvarmning skal frem-

skyndes og, at fjernvarmeprojekter ikke længere skal belyses i forhold til fossile brændsler, hvis 

det besluttes af Kommunalbestyrelsen. 

 

4.1 Driftsforhold 

 

De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra TF på lige fod med de eksisterende forbrugere i 

forsyningsområdet.  

 

CTR vil være ansvarlig for den fysiske levering af varmen fra transmissionsnettet og fra den eksi-

sterende spidslastcentral KLC2. 

 

4.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering 

 

4.2.1 Projektforslaget med basisforudsætninger 

De samfundsøkonomiske beregninger er i dette projektforslag baseret på Energistyrelsens forud-

sætninger af oktober 2019 og Finansministeriets nøgletalskatalog af marts 2021. 

 

Varmebehovet er justeret på grundlag af oplysninger fra BBR og fra EVIDA, som har oplyst om 

det samlede varmebehov for de store og små gasforsynede forbrugere i hvert område. 

 

Projektforslaget er ikke belyst i forhold til fortsat naturgasforsyning, idet TF med dette projekt-

forslag har anmodet TK om at beslutte, at projektforslaget ikke skal vurderes i forhold til fossile 

brændsler, jf. Projektbekendtgørelsens §15, stk. 5. 

 

I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er der i henhold til Energistyrelsens forudsætninger ind-

regnet:  
• miljøgevinsten ved reduktion af CO2 indenfor og udenfor kvotemarkedet 

• den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH4 og N2O. 

• miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO2, NOx og partikler 

• afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,10 

Nutidsværdien er i beregningspriser, hvor der er anvendt nettoafgiftsfaktor 1,28. 

 

4.2.2 Samfundsøkonomiske model for beregning af fjernvarmeprisen 

Den marginale produktionspris for varme fra VEKS og CTR er baseret på analyser med program-

met Balmorel, som er tilgængelig på VEKS’s hjemmeside. 

 

 

Tabel 4-1 Samfundsøkonomisk resultat 

 

Samfundsøkonomi i beregningspriser, Balmorel Fjernvarme Reference

Investering 1000 kr 240.024 468.526

D&V 1000 kr 65.368 116.582

Brændsel og produktion, inkl. D&V til produktion og CO2 i fjernvarmealternativ 1000 kr 348.474 260.359

Miljø i alt 1000 kr 12.314 4.651

Skatteforvridning 1000 kr -1.171 -176

Samfundsøkonomisk omkostning i alt 1000 kr 665.009 849.943

Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 184.934

Anvendt balancepris for marginal varmeproduktion kr/MWh 338 274

Andel kunder til husholdningselpris under 37,5 MWh % 29%

Den fortrængte naturgas ved fuld udbygning svarer til en CO2 besparelse på tons/år 16.283
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Kundesammensætningen er således, at 29 % af varmebehovet er til små kunder med varmebe-

hov under 37 MWh, hvor den samfundsøkonomiske elpris er ”husholdningselpris”, mens resten er 

til ”erhvervselpris”. 

 

Der henvises i øvrigt til bilag 2 med beregninger. 

 

Med hensyn til økonomien for hvert delområde henvises der til afsnittet om følsomhedsbereg-

ning. 

 

Det ses, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på 185 mio.kr i 2022 for en 20-årig tidshori-

sont fra 2023 til 2042 med diskonteringsrenten 3,5 % og med indregning af scrapværdi. 

 

Den interne rente er ikke relevant, da startinvesteringerne i referencen er i samme størrelsesor-

den som investeringerne i projektforslaget. 

 

Det er desuden anslået, at CPH’s varmepumpe med ATES til kombineret produktion af varme og 

køl er samfundsøkonomisk fordelagtig med en intern forrentning på ca. 8%, idet den bidrager 

med varmeproduktion i de koldeste måneder i kombination med ATES anlægget. 

 

4.2.3 Øvrige miljøforhold 

De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved 

CO2-emissionen, er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger og må ikke tillægges no-

gen vægt i vurderingen af fjernvarmen i forhold til de individuelle varmepumper, jf. Varmeforsy-

ningslovens §1. 

Projektforslaget er en langsigtet investering, der er med til at realisere den langsigtede målsæt-

ning om at blive uafhængig af fossile brændsler på den mest samfundsøkonomiske måde. 

Både projektforslaget og alternativet med individuelle varmepumper fortrænger naturgaskedler 

svarende til en CO2 emission fra naturgas på ca. 16.000 tons/år. I de samfundsøkonomiske be-

regninger indgår dog en antagelse om, at en del af den fortrængte gas er biogas, hvorved den 

regningsmæssige CO2 reduktion udgør ca. 25 % mindre. 

Virksomheder, der udarbejder grønne regnskaber, kan have interesse i at få oplyst CO2-indholdet 

i varmen, jf. CTR’s miljødeklaration. 

Det anføres her, at emissionen som CO2-emissionen i 2020 var 12 kg/GJ til distributionsselska-

berne. Det svarer til, at CO2-emissionen i 2020 i gennemsnit til kunderne i Tårnby var 46 

kg/MWh målt hos kunderne. Det er rundt regnet 25 % af emissionen fra kondenserende natur-

gaskedler. I de kommende år vil emissionen være lavere som følge af udfasning af fossile 

brændsler i produktionen. 

4.3 Selskabsøkonomi for TF 

TF køber al varmen fra CTR til puljeprisen, idet der ikke betales fast afgift for tilsluttet varmebe-

hov i de første 5 år, hvorefter behovet indregnes jævnt over de efterfølgende 3 år. Der regnes 

med CTR’s puljepris for 2021, der er udarbejdet uden forsyningssikkerhedsafgift og med prisstig-

ninger på brændsel, der svarer til Energistyrelsens prognose for stigninger i den samfundsøkono-

miske pris. 

 

Projektforslaget er baseret på TF’s tarif pr 1. januar 2021. 

 

• For ny bebyggelse opkræves byggemodningsbidrag og tilslutningsbidrag med anslåede bi-

drag til stikledninger og byggemodning, da disse omkostninger først kendes nøjagtigt, når 

kunden skal tilsluttes 

• For eksisterende bebyggelse regnes med et kampagnetilbud, hvor der gives 100 % rabat på 

investeringsbidraget, og hvor stikledningsafgiften reduceres til 1.000 kr. pr. meter på egen 

matrikel 
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• Det årlige abonnementsbidrag afhænger af målerdimensionen og tager hensyn til, at om-

kostningerne vokser med størrelsen 

• Grundlaget for beregning af det årlige faste bidrag er omlagt fra areal til gennemsnittet af de 

seneste 3 års varmebehov. For nye kunder fastlægges dette ud fra de sidste 3 års gasfor-

brug. Det betyder, at fjernvarmen typisk er ligelig konkurrencedygtig over for kunder med 

meget forskellige varmebehov og lavenergiklasser 

• Serviceaftale delen af abonnementsbidraget og det faste bidrag reguleres ligesom den vari-

able pris hvert år iht. langtidsbudgettet.  

 

Projektets selskabsøkonomiske gevinst for TF er jf. vedlagte beregninger anslået til 29 mio. kr. 

(ekskl. moms), som nutidsværdi med en diskonteringsrente på 2 % og med indregning af scrap-

værdi, og den interne rente er beregnet til 3 %.  

 

Den samlede nutidsværdigevinst for TF og de nye forbrugere i forhold til individuelle varmepum-

per er anslået til 94 mio.kr. (ekskl. moms) 

 

Den følgende figur viser investeringer samt øvrige indtægter og udgifter for TF i løbende priser 

med 2 % inflation (dvs. ekskl. Kapitalomkostninger og afskrivninger og rente) 

 

 

Figur 4-1 Betalinger i løbende priser 

 

Investeringer i kundeinstallationer, der afholdes af kunderne, og spidslast, der afholdes af CTR, 

er ikke inkluderet i figuren. 

 

I den følgende figur er investeringer og det akkumulerede resultat vist i løbende priser for TF 

over en periode på 40 år med den hypotetiske antagelse, at den årlige over/underdækning bliver 

i selskabet og forrentes.  

 

Det ses, at projektforslaget er neutralt i forhold til økonomien efter 40 år. Afskrivningsperioden 

er sat til 30 år. Beregningen af ovenstående akkumulerede overskud er kun af teoretisk værdi, 

idet det som nævnt forudsættes, at alle over/underdækninger blev indsat på en forrentet konto. 
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Beregningen er i budgetsimuleringen udført i løbende priser med konstant afskrivning, og der er 

forudsat et serielån med afdrag, der svarer til afskrivningerne. Det akkumulerede resultat er der-

efter deflateret til faste priser. 

 

Overskuddet de første 10 år skyldes CTR’s rabat på den faste afgift, som derefter medgår til at 

tilbagebetale gælden. Overskuddet på længere sigt skyldes, at levetiden på fjernvarmerør for-

ventes at være væsentlig længere end afskrivningsperioden på 30 år. 

 

 

 

Figur 4-2 Akkumuleret overskud i faste priser, hypotetisk 

 

Den regnskabsmæssige over/underdækning skal imidlertid staks udloddes til alle varmekunderne 

i form af, at varmeprisen ændres. Figuren nedenfor viser, hvordan den gennemsnitlige varmepris 

vil svinge som følge af disse budgetjusteringer med mindre, udsvingene udlignes med varierende 

afskrivninger.  

 

 

Figur 4-3 Udsving i den samlede varmepris som følge af projektforslaget 

 

Disse udsving svarer i gennemsnit til, at varmeprisen reduceres med 0,2 % i perioden på 40 år. 
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4.4 Følsomhedsvurdering 

I de indledende analyser er det vurderet hvilke områder, der er fordelagtige, og der er kun med-

taget villaområder, som ligger i tilknytning til de eksisterende ledninger og er samfundsøkono-

misk fordelagtige. 

 

4.4.1 Varmesalgets udvikling 

Man kan forvente to modsatrettede udviklingstendenser i varmemarkedet. 

På den ene side vil forbrugerne spare på varmen, og varmebehovet i ny bebyggelse vil være 

mindre pr. m2 opvarmet areal. På den anden side vil bebyggelserne og særligt erhvervsområ-

derne fortættes. Disse forhold trækker i hver sin retning.  

For at vurdere følsomheden overfor faldende varmebehov antages, at det samlede behov falder 

med 10 % jævnt over 20 år. 

Hvis varmebehovet falder med 0,5 % om året i en periode på 20 år til i alt 10 % efter 20 år, sti-

ger den samfundsøkonomiske gevinst med 16 mio. kr. og for TF alene falder gevinsten med 12 

mio. kr. Den uventede stigning i gevinst ved faldende varmebehov skyldes, at investeringen i 

varmepumper overstiger investeringen i fjernvarme. 

4.4.2 Stigende anlægsinvesteringer 

En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne. Hvis investeringerne i fjernvarmenet æn-

dres med +/-10 % ændres den samfundsøkonomiske gevinst med -/+ 20 mio.kr og den sel-

skabsøkonomiske gevinst med -/+ 14 mio. kr. 

 

4.4.3 Lavere sluttilslutning 

Hvis sluttilslutningen ved konvertering ikke bliver 90 %, men kun 80 % falder den samfundsøko-

nomiske gevinst med 24 mio.kr, og den selskabsøkonomiske gevinst med 13 mio.kr. 

 

4.4.4 Bortfald af rabat på investeringsbidrag 

Hvis rabatten på 100 % af investeringsbidraget bortfalder, stiger TF’s gevinst med 88 mio.kr. 

mens brugernes falder tilsvarende. 

 

Samfundsøkonomien er umiddelbart uændret, men reelt vil bortfald af rabatten mindske incita-

mentet for at tilslutte sig, hvilket vil forringe både selskabsøkonomien og samfundsøkonomien. 

 

4.4.5 Forbrugerpriser på el 

Der er regnet med elpriser svarende til prisniveauet i 2020 med i gennemsnit 800 kr./MWh for C-

kunder og 600 kr./MWh for B-kunder ekskl. moms. I 2021 er priserne steget og er i gennemsnit 

ca. 150 kr./MWh højere. Det er dog usikkert om denne prisstigning er vedvarende. 

 

Hvis elprisen stiger permanent med 150 kr/MWh, øges kundernes gevinst fra 58 mio.kr. til 118 

mio.kr. i nutidsværdi, og den gennemsnitlige besparelse stiger fra 16 % til 22 %. 

 

4.4.6 Forbrugerpriser på gas 

Markedsprisen på gas er ligeledes steget voldsomt fra 2020 til 2021 til priser over 7 kr./m3 ekskl. 

moms. Der findes dog mulighed for at indgå langtidsaftaler om gaspriser for de næste 36 måne-

der til en pris 6,6 kr./m3 ekskl. moms for små kunder. Derfor er benyttet denne pris i beregnin-

gen af kundernes besparelse ved at skifte fra gas til fjernvarme. Det betyder, som vist i den ef-

terfølgende beregning, at der spares ca. 20% ved fjernvarme i forhold til en ny gaskedel og, at 

det er fordelagtigt for større kunder at skifte til fjernvarme, selv om der er en velfungerende ga-

skedel. 

 

Hvis denne pris ændres med +/-10%, ænders fordelen ved fjernvarme til hhv. 25 % og 15 %. 
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4.5 Udstrækning af forsyningsområdet 

Projektforslaget omfatter flere områder, som vist på bilag 1, hvoraf nogle afhænger af hinanden. 

 

Nedenfor er økonomien belyst for en gradvis udbygning af forsyningen i klynger. 

Det ses, at alle delområderne bidrager positivt til samfundsøkonomien og for kunderne. 

 

Det ses også, at projektforslagets områder syd for motorvejen, område 21-29, skal ses som en 

helhed og en meget langsigtet investering for TF. Forsyningen af område 21-28 baner vejen 

både for at forsyne område 29 og for kommende projektforslag for at konvertere flere områder. 

 

 

Tabel 4-2 Resume af projektforslaget med bidrag klynger af områder 

 

 

4.6 Afkoblingsgebyr til EVIDA  

 

Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller 

procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. EVIDA opgør omkostnin-

ger til evt. afpropning af naturgasstik. Beløbet udgør ca. 10.000 kr. ekskl. moms for et enfamilie-

hus, men kan reduceres, hvis arbejdet koordineres for et område. Det er anslået, at det i gen-

nemsnit udgør 8.000 pr. gennemsnitskunde og, at det samlede beløb ved maksimal tilslutning 

udgør ca. 13 mio.kr. Beløbet er en omkostning for samfundet, men ikke medtaget i sammenlig-

ningen, da det indgår i begge alternativer. Afkoblingsgebyret skal principielt betales af kunderne 

uanset det skifter til fjernvarme eller til varmepumper og det antages, at beløbet kan dækkes 

med de afsatte tilskudsmidler. Ved fjernvarme har TF mulighed for at fremme en koordineret af-

kobling, således at der spares afkoblingsomkostninger. 

 
Nutidsværdien af de samlede betalinger til EVIDA for afkobling er anslået til 11 mio. kr.  

Samlede områder Område Område Område Område Alle omr.

Fjernvarme ift. Varmepumper 1+2 1-8 1-12 1-28 1-29

Varmebehov MWh 3.552 9.905 15.273 79.060 86.434

Samfundsøkonomi, nuværdi 1000 kr 7.177 20.792 33.925 165.680 184.934

Tårnbys gevinst, nuværdi, 20 år 1000 kr 5.358 15.091 24.436 81.934 93.597

Tårnbys gevinst, nuværdi, 40 år 1000 kr 15.840 45.485 71.668 250.384 274.975

TF akk. overskud 20 år, faste 1000 kr -615 -3.414 -1.965 -26.072 -13.730

TF akk. overskud 40 år, faste -607 -5.361 -2.014 -23.437 -3.890

Brugernes gevinst, nuværdi 20 år 1000 kr 3.856 11.964 17.268 65.522 65.030

Brugernes besparelse 1. år % 21% 22% 21% 18% 17%

Hver klynge marginalt Område Område Område Område Område 

1+2 3-8 9-12 21-28 29

Varmebehov MWh 3.552 6.353 5.369 63.787 7.374

Samfundsøkonomi, nuværdi 1000 kr 7.177 13.615 13.133 131.755 19.254

Tårnbys gevinst, nuværdi, 20 år 1000 kr 5.358 9.734 9.345 57.498 11.663

Tårnbys gevinst, nuværdi, 40 år 1000 kr 15.840 29.644 26.183 178.717 24.591

TF akk. overskud 20 år, faste 1000 kr -615 -2.799 1.449 -24.107 12.343

TF akk. overskud 40 år, faste 1000 kr -607 -4.754 3.347 -21.423 19.547
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5. BRUGERFORHOLD 

Der er regnet med en prognose for TF’s fjernvarmetarif pr. 1. januar 2021 baseret på CTR’s for-

ventede puljepris. Det er antaget, at nye kunder som udgangspunkt skal betale tilslutningsbidrag 

ved tilslutning i form af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag samt byggemodningsbi-

drag for ny bebyggelse i henhold til TF’s tarif. Desuden skal de etablere egen kundeinstallation.  

 

TF vil dog indføre en introduktionsrabat til kunder, der tilsluttes i forbindelse med anlægsarbej-

det, i form at 100% rabat på investeringsbidrag og en maksimal grænse for stikledningsbidraget 

på 1.000 kr./m for ledninger på egen matrikel. 

 

Beregningen af stikledningsafgift og byggemodningsafgift kan først fastlægges ved forhandling 

ved tilslutning, da de afhænger af de lokale forhold og fordelingen af omkostninger mellem kun-

derne og TF. For ny bebyggelse til mange mindre boliger bliver byggemodningsomkostningerne 

f.eks. ubetydelige, hvis bygherren afholder omkostninger til et internt fordelingsnet eller medvir-

ker til, at omkostningerne ved tilslutning kan reduceres. 

 

Den samlede brugerøkonomiske gevinst som nutidsværdi i forhold til en individuel varmepumpe 

er med de reducerede tilslutningsbidrag og med 2 % i kalkulationsrente beregnet til 65 mio. kr. 

(ekskl. moms.). Den samlede nutidsværdigevinst for TF og forbrugerne er således 94 mio. kr.  

 

Den økonomiske fordel for kunderne ved at skifte til fjernvarme er i gennemsnit det første år 17 

% i forhold til en ny varmepumpe. Det er især kunder med ny bebyggelse og lav benyttelsestid, 

der kan se frem til de største besparelser, som det fremgår af de efterfølgende tabeller. 

 

For kunderne kan det være af betydning, at tilslutningen til fjernvarmen er en langsigtet investe-

ring én gang for alle. Den relativt høje investering i varmepumpen skal gentages med 15-20 års 

mellemrum, mens fjernvarmeunits koster markant mindre og har en længere levetid, ligesom 

betalingen for tilslutning er en engangsomkostning, der dækker bygningens restlevetid. 

 

TF forventer først at skulle reinvestere i fjernvarmenet efter 60 år, men disse investeringer ind-

går i varmeprisen. 

 

I figuren nedenfor er vist udviklingen i nutidsværdi over 40 år for TF og kunderne tilsammen, 

som afspejler disse forhold, herunder især behovet for at reinvestere i varmepumper efter 17 år.  

 

 

Figur 5-1 Nutidsværdi gevinst for TF og kunderne tilsammen 
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I næste tabel er der beregnet opvarmningsudgifter det første år ekskl. moms til fjernvarme, na-

turgas og varmepumper for typiske kunder i projektforslaget og baseret på TF’s tarif for 2021.  

 

Det ses, at fjernvarmen er konkurrencedygtig i forhold til at kunderne alternativt skal udskifte 

gaskedlen eller etablere en varmepumpe. 

  

 

Tabel 5-1 Brugerøkonomi  

Da der er positive erfaringer med abonnementsordning fra andre fjernvarmeselskaber, har TF 

besluttet som en forsøgsordning at tilbyde alle nye kunder en abonnementsordning, hvorved TF 

anlægger, ejer og driver alle kundeinstallationer. Det vil sige, at forsyningsgrænsen flyttes fra 

husmuren til sekundærsiden af vekslerinstallationen. Den løsning er mulig, fordi TF med fjernaf-

læste målere bedre kan se, om fjernvarmen leveres korrekt eller, om der er problemer med kun-

deinstallationen. TF vil opkræve en årligt fast betaling plus administrationsomkostninger. 

 

Tårnby Forsyning, Fjernvarme Priser ekskl. moms Enhed

Prisniv. 2021 Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde

Opvarmet areal m2 5.000 1.000 130 70 5.000 1.000 130 70

Enhedsbehov kWh/m2 100 100 140 140 100 100 140 140

Varmebehov MWh 500 100 18 10 500 100 18 10

Afkøling oC 39 39 39 39 39 39 39 39

Benyttelsestid h 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

Kapacitet an bruger kW 294 59 11 10 294 59 11 10

Målerdimension fastsat efter kapacitet Dim. DN65 DN32 DN15 DN15 DN65 DN32 DN15 DN15

Udgifter ved fjernvarmetilslutning

Stikledningsbidrag 1 1.000 kr/m kr. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Byggemodningsbidrag kr. 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringsbidrag kr. 0 0 0 0 0 0 0 0

Tilslutningsafgift og byggemodning med normal tarif kr. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Kundeinstallation i alt kr. 149.791 65.929 28.000 28.000 149.791 65.929 28.000 28.000

Omkostninger til fjernvarme normal tarif kr. 159.791 75.929 38.000 38.000 159.791 75.929 38.000 38.000

-Udbygningsbidrag som finansieres over udbygningstarif kr. 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet investering ved tilslutning kr. 159.791 75.929 38.000 38.000 159.791 75.929 38.000 38.000

Årlig udgift til opvarmning, 1. år

Amortisering 2% 30 år 4,5% kr 7.191 3.417 1.710 1.710 7.191 3.417 1.710 1.710

Abonnementsbetaling 759 kr/stk/år kr. 5.566 1.822 759 759 5.566 1.822 759 759

Fast afgift af 3 års rullende gennemsnit MWh kr/MWh

Grænse for 1. interval 1.389 262,80 kr. 131.400 26.280 4.783 2.575 131.400 26.280 4.783 2.575

Grænse for 2. interval 5.556 255,60 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0

Grænse for 3. interval 138.889 248,40 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0

Årlig fast afgift i alt kr. 136.966 28.102 5.542 3.334 136.966 28.102 5.542 3.334

Forbrugsafgift 248,40 kr./MWh kr. 124.200 24.840 4.521 2.434 124.200 24.840 4.521 2.434

Afkølingsrefusion afkøling > 41 grC 1,05 kr/GJ/grC kr. 0 0 0 0 0 0 0 0

Afkølingsstraf afkøling < 39 grC 1,05 kr/GJ/grC kr. 0 0 0 0 0 0 0 0

Årlig fjernvarmeudgift kr. 261.166 52.942 10.063 5.769 261.166 52.942 10.063 5.769

Årlig fjernvarmepris i gennemsnit k r./MWh 522 529 553 589 522 529 553 589

Drift af brugerinstallation

Fast udgift 400 kr./inst. kr. 400 400 400 400 400 400 400 400

Variabel udgift 10 kr./MWh kr. 5.000 1.000 182 98 5.000 1.000 182 98

Drift af brugerinstallation i alt kr. 5.400 1.400 582 498 5.400 1.400 582 498

Årlig varmeudgift i alt kr. 273.757 57.758 12.355 7.977 273.757 57.758 12.355 7.977

Gennemsnitsomkostning kr/MWh 548 578 679 814 548 578 679 814

Individuel forsyning Enhed

eksempler Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde

Varmepumpe kr. 0 0 0 0 2.208.614 477.694 94.941 90.000

Investering i kondenserende kedel kr. 209.707 92.301 34.000 34.000

Samlede investering kr. 209.707 92.301 34.000 34.000 2.208.614 477.694 94.941 90.000

Årlig varmeproduktion i alt C-kunde < 100 MWh 500 100 18 10 500 100 18 10

Virkningsgrad for naturgasfyr % 96% 96% 96% 96%

Årligt naturgasforbrug m3 47.348 9.470 1.723 928

COP 2,85 2,85 2,85 2,85

Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 175,4 35,1 6,4 3,4

Årlig udgift til opvarmning 1. år

Amortisering 2% 15 år 7,8% kr. 16.357 7.199 2.652 2.652 172.272 37.260 7.405 7.020

Gaspriser ekskl. Moms Gasprisguiden 36 mdr.

Abonnement 153,60 kr/stk. kr. 154 154 154 154

pris 0-20.000 m3 6,56 kr/m3 kr. 131.240 62.140 11.310 6.090 0 0 0 0

pris 20.000-75.000 m3 6,56 kr/m3 kr. 179.461 0 0 0 0 0 0 0

pris 75.000-150.000 m3 6,32 kr/m3 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0

Naturgas i alt kr. 310.854 62.294 11.463 6.243 0 0 0 0

Middel naturgaspris kr/MWh 622 623 630 637

Middel naturgaspris kr./m3 6,57 6,58 6,65 6,73

Eludgifter for C-kunder, 2020 priser 800 kr/MWh kr 0 0 0 0 0 28.070 5.109 2.751

Eludgifter for B-kunder, 2020 priser 600 kr/MWh kr 0 0 0 0 105.263 0 0 0

Eludgifter kr/MWh kr. 0 0 0 0 105.263 28.070 5.109 2.751

Drift af brugerinstallation

Fast udgift kr. 1.200 1.200 1.200 1.200 1.800 1.800 1.800 1.800

Variabel udgift, gas inkl. prod. 12 kr/MWh kr. 6.000 1.200 218 118

Variabel udgift, VP 60 kr/MWh kr. 30.000 6.000 1.092 588

Drift af brugerinstallation i alt kr. 7.200 2.400 1.418 1.318 31.800 7.800 2.892 2.388

Årlig varmeudgift i alt kr. 334.411 71.893 15.534 10.213 309.335 73.130 15.406 12.159

Gennemsnitsomkostning kr./MWh 669 719 853 1.042 619 731 846 1.241

Besparelse ved fjernvarme 1. år, ift. Alternativt nye anlæg kr 60.655 14.135 3.179 2.236 35.578 15.372 3.051 4.182

Besparelse ved fjernvarme 1. år, ift. Alternativt nye anlæg % 18% 20% 20% 22% 12% 21% 20% 34%

Fjernvarme Fjernvarme

Gaskedel Varmepumpe
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BILAG 1 FORSYNINGSOMRÅDET 

 
Nedenfor er vist et nedfotograferet kort over projektforslagets område, samt tre kort der viser 

projektområderne syd, nordvest og nordøst for Øresundsmotorvejen. 

 

Projektforslagets forsyningsområder er markeret med blå signatur, medens de eksisterende 

fjernvarmeområder er markeret med grøn signatur. Øvrige områder, der er godkendt til natur-

gasforsyning er markeret med gult. 

 

Projektforslagets fjernvarmeledninger er markeret med blå signatur, mens de godkendte fjern-

varmeledninger er markeret med grøn signatur. CPH’s interne ledninger på egen matrikel er lige-

ledes markeret med grøn signatur. 

 

TF’s planlagte hovedledning gennem hele område 29 og tilhørende stikledninger er ikke vist, da 

det ikke er planlagt, hvor den nye bebyggelse skal placeres. 

 

TF’s planlagte boosterpumpe på hovedledningen i erhvervsområde 21 er ikke vist, da den påtæn-

kes etableret i tilknytning til et større kundeanlæg. 

 

De mulige samkøringsledninger mellem TF’s og CPH’s net er markeret med blå stiplet signatur. 

Den mulige forstærkning af CPH’s net er markeret med rød stiplet signatur. Den mulige booster-

pumpe i CPH’s net (System 2), som skal etableres, hvis nettene samkøres, kan, som det er vist, 

placeres i et kælderrum, hvor den røde signatur starter. 

 

 

 

Figur 5-2 Oversigtskort  
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Figur 5-3 Oversigtskort, nordøst for motorvejen  

 

 

 

Figur 5-4 Oversigtskort, nordvest for motorvejen  
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Figur 5-5 Oversigtskort, Syd for motorvejen 

 

Området i Københavns Kommune på Oliefabriksvej 100, der vil kunne forsynes fra projektforsla-

gets ledning i Fuglebækvej, er ikke vist. 

 

 

Kortene er vedlagt som eksterne bilag i pdf-format. 
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BILAG 2 BEREGNINGER, RESUME 
 

Beregningerne fremgår af et eksternt bilag 2  
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BILAG 3 KUNDELISTE 

 
Der vedlægges på digital form et eksternt bilag med polygoner på matrikelniveau for de aktuelle 

områder med henblik på kommunens indberetning af projektforslaget til Plansystem, jf. projekt-

bekendtgørelsens §26. 

 

I den forbindelse vedlægger TF en polygon for de faktiske fjernvarmeforsynede områder, så 

Tårnby Kommune kan indlægge dem i Plansystem, da indberettede polygon til Plansystem er for-

kert. 
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BILAG 4 MATRIKLER, DER VENTES PÅLAGT SERVITUT 
 
Projektforslagets tracé forudsætter visse steder, at distributionsledningen efter aftale med kun-
derne kan placeres på private matrikler.  
 
TF ønsker som hovedregel ikke at ekspropriere retten til at placere ledninger på private matrik-
ler, men vil forhandle med de aktuelle kunder. Der er flere muligheder for at placere ledningerne, 

hvorfor projektets realisering ikke er afhængig af ekspropriation. Hvis det ikke viser sig muligt at 
blive enige, vil anlægsoverslaget fordyres med et mindre beløb. 
 
I et eksternt bilag er ledningstrace markeret på et matrikelkort.  
 
Det kan dog blive aktuelt at placere ledninger på en række matrikler, som derfor skal have pro-

jektforslaget i høring. Disse fremgår af nedenstående matrikelliste.  
 
 

 

Tabel 5-2 Matrikel liste 

 
 

Matrikelnummer Matriklens indhold Ejerlav Sogn Matrikelnummer Matriklens indhold Ejerlav Sogn

92 Privat matrikel Tårnby By, Tårnby Tårnby 130a Lufthavn Maglebylille By, Tårnby Tårnby

119 Grønt areal Tårnby By, Tårnby Tårnby 65a Lufthavn Kastrup By, Kastrup Kastrup

11af Privat matrikel Maglebylille By, Tårnby Tårnby 15br Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

11c Privat matrikel Maglebylille By, Tårnby Tårnby 15bs Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

11k Privat matrikel Maglebylille By, Tårnby Tårnby 15bt Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

11l Privat matrikel Maglebylille By, Tårnby Tårnby 15bu Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

11m Privat matrikel Maglebylille By, Tårnby Tårnby 15bv Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

11n Privat matrikel Maglebylille By, Tårnby Tårnby 15bx Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

11o Privat matrikel Maglebylille By, Tårnby Tårnby 15by Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

11p Privat matrikel Maglebylille By, Tårnby Tårnby 15bz Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

11q Privat matrikel Maglebylille By, Tårnby Tårnby 15bæ Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

12c Grønt areal Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 15cf Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

12mq
Stisystem for 

etagebyggeri
Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 15cg Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

13z Privat matrikel Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 15ch Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

14do Privat matrikel Tårnby By, Tårnby Tårnby 15ci Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

15a Grønt areal Tømmerup By, Tårnby Tårnby 15ck Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

15ab Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 15cl Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

15ac Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 15i Grønt areal Tømmerup By, Tårnby Tårnby

15ad Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 15æ Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

15ae Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 15ø Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

15af Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 15aa Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen

15ag Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 1aek Kastrupgårdsamlingen Kastrup By, Kastrup Kastrup

15ah Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 1aeq Grønt areal Kastrup By, Kastrup Kastrup

15ai Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 1agy Privat matrikel Kastrup By, Korsvejen Korsvejen

15ak Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 1cd Parkeringsareal Kastrup By, Kastrup Kastrup

15al Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 1d
Vej/grønt 

areal/parkeringspladser
Kastrup By, Korsvejen Korsvejen

15an Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 1e Privat matrikel Kastrup By, Korsvejen Korsvejen

15ao Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 1ræ Kirkens parkeringsareal Tårnby By, Tårnby Tårnby

15ap Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 2a Tom grund Løjtegård, Tårnby Tårnby

15aq Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 2du Privat matrikel Løjtegård, Tårnby Tårnby

15ar Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 2dx Privat matrikel Løjtegård, Tårnby Tårnby

15as Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 2r Parkeringsareal Kastrup By, Kastrup Kastrup

15at Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 3cq Privat matrikel Løjtegård, Tårnby Skelgård

15au Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 3eb Privat matrikel Løjtegård, Tårnby Skelgård

15av Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4ds Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15ax Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4dt Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15ay Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4du Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15az Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4dv Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15aø Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4dx Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15ba Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4dy Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bb Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4dz Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bc Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4dæ Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bd Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4dø Parkeringsareal Kastrup By, Kastrup Kastrup

15be Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4ea Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bf Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4eb Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bg Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4ec Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bh Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4ed Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bi Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4ee Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bk Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4ef Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bl Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4eg Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bm Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4eh Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bn Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 4ei Rækkehus Kastrup By, Kastrup Kastrup

15bo Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 52a Privat matrikel Tårnby By, Tårnby Tårnby

15bp Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 6pb Alment boligselskab Tårnby By, Tårnby Tårnby

15bq Rækkehus Tårnby By, Korsvejen Korsvejen 95a Privat matrikel Tårnby By, Tårnby Tårnby
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Figur 5-6 Matrikelkort: Nordøst 

 

Figur 5-7 Matrikelkort: Nordvest 
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Figur 5-8 Matrikelkort: Syd 

CPH’s matrikel er markeret fordi ledningen, der skal forsyne området på den vestlige side af 

Amager Landevej planlægges placeret på CPH’s matrikel i den interne adgangsvej til Maglebyom-

rådet. 
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BILAG 5 FORUDSÆTNINGER 
 

 
Fjernvarmeledninger 

Anlægsoverslaget er baseret på nedennævnte enhedspriser. De svarer til erfaringspriser for at 

etablere 10 bar ledninger i store veje i Hovedstadsregionen, og de inkluderer 25 % tillæg til ad-

ministration, projektering, tilsyn og uforudsete udgifter. 

 

Anlægsoverslaget er opdelt på hovedposter og dimensioner. 

 

 

Tabel 5-3 Anlægsoverslag ledningsnet 

 

Der regnes med en teknisk/økonomisk levetid for fjernvarmenet på 60 år, da TF forventer at le-

vetiden er længere. Det skal ses på baggrund af, at man ved anboringer af de 35 år gamle led-

ninger ikke har set tegn på ældning og, at teknologien er forbedret siden, de første ledninger 

blev anlagt for 35 år siden. 

 

 
 

Brugerinvesteringer 

Investeringer i fjernvarmeunderstationer og kondenserende naturgaskedler er baseret på neden-

stående enhedspriser. Priser på fjernvarmeunderstationer svarer til erfaringspriser for understati-

oner med veksler til 16 bar ledningsnet, og de inkluderer 20 % tillæg til administration, projekte-

ring, tilsyn og uforudsete udgifter. 

 

Prisen på de større kondenserende naturgaskedler anslås på baggrund af en ligeværdig sammen-

ligning at være 40 % højere end prisen på fjernvarmeinstallation med veksler. Her er der ikke 

taget hensyn til, at der erfaringsmæssigt installeres større kedelkapacitet end strengt nødven-

digt. 

Dimension Net Stik I alt Enhedspris Anlægsomk 25% div Enhedspris Net Stik I alt

m m m kr/m kr kr kr/m kr kr kr

DN20 0 0 0 2.599 0 0 3.249 0 0 0

DN25 10.029 19.863 29.892 2.784 83.227.898 20.806.974 3.480 34.904.283 69.130.589 104.034.872

DN32 4.072 0 4.072 2.915 11.871.734 2.967.933 3.644 14.839.667 0 14.839.667

DN40 3.560 1.515 5.075 3.022 15.338.842 3.834.711 3.778 13.449.822 5.723.731 19.173.553

DN50 2.869 500 3.369 3.233 10.888.851 2.722.213 4.041 11.590.719 2.020.345 13.611.064

DN65 2.864 700 3.564 3.528 12.575.456 3.143.864 4.410 12.631.998 3.087.322 15.719.320

DN80 1.037 1.000 2.037 3.940 8.024.063 2.006.016 4.924 5.105.649 4.924.430 10.030.079

DN100 2.393 500 2.893 4.545 13.149.217 3.287.304 5.681 13.595.782 2.840.740 16.436.522

DN125 771 0 771 5.346 4.120.249 1.030.062 6.683 5.150.311 0 5.150.311

DN150 935 0 935 6.177 5.772.748 1.443.187 7.721 7.215.934 0 7.215.934

DN200 3.428 0 3.428 7.718 26.454.843 6.613.711 9.648 33.068.554 0 33.068.554

DN250 1.391 0 1.391 10.072 14.004.771 3.501.193 12.590 17.505.964 0 17.505.964

DN300 0 0 0 12.118 0 0 15.147 0 0 0

I alt 33.347 24.078 57.425 205.428.673 51.357.168 169.058.684 87.727.157 256.785.841

Fradrag for byggemodning og tillæg/fradrag for særlige lægningsforhold for nettet -505.733 0 -505.733

I alt efter fradrag og tillæg 168.552.951 87.727.157 256.280.108

Dimension Længde Enhedstab Varmetab

m kWh/m/år MWh/år

DN20 0 85 0

DN25 29.892 87 2.614

DN32 4.072 102 416

DN40 5.075 104 527

DN50 3.369 123 414

DN65 3.564 158 562

DN80 2.037 166 338

DN100 2.893 175 506

DN125 771 184 142

DN150 935 192 180

DN200 3.428 364 1.249

DN250 1.391 413 574

DN300 0 476 0

I alt 57.425 7.521

Forudsætninger:

Middel Tf 80 oC

Middel Tr 40 oC

Jordtemperatur 8 oC

Twinrør op til DN150, ekstra isolerde rør over DN150
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Tabel 5-4 Enhedspriser for kundeinstallationer 

 

De forudsatte priser for fjernvarmeunits og luft/vand varmepumper til små kunder er ca. 10.000 

kr. højere end de gennemsnitspriser, der er angivet i Teknologikataloget. Derved ændres ikke på 

den relative sammenligning af fjernvarme og reference, men der tages højde for, at priserne ge-

nerelt er højere i Storkøbenhavn end i resten af landet. Denne opjustering har således ingen be-

tydning for samfundsøkonomien, men giver et mere retvisende billede af den samlede selskabs- 

og brugerøkonomi. 

 

Prisen afhænger meget af de lokale forhold og behov for interne ledninger mv., og der vil for-

mentlig være tilfælde, hvor der skal lægges yderligere 10-20.000 kr. på Teknologikatalogets pri-

ser for fjernvarme og varmepumpe. 

 

Øvrige forudsætninger: 

 

Levetid fjernvarmeunderstationer                      25 år 

Levetid naturgaskedler,                                    20 år 

Levetid varmepumper,                                     17 år 

 

Virkningsgrad nye naturgaskedler                      96 % 

COP varmepumper med elkedler til spidslast     285% 

D&V omkostninger fjernvarmebrugeranlæg:     400 kr./inst./år + 10 kr./MWh 

D&V omkostninger naturgasbrugeranlæg:     1.200 kr./inst./år + 12 kr./MWh 

D&V omkostninger varmepumper:                1.800 kr./inst./år + 60 kr./MWh  

D&V omkostninger fjernvarmenet                        0,5 % af anlægssummen + 5 kr./MWh 

Administration og drift af fjernvarmesystemet      3 kr./MWh 

Administration og drift af fjernvarmesystemet  300 kr./kunde/år 

Projektadministration i 4 år                         1,174 mio.kr./år 

D&V fjernvarmeproduktionsanlæg, marginal      10 kr./MWh                     
 
 
 
  

Varme-

behov

Benyttelse

s tid Kapacitet

Afprobning 

af gasstik

Fjernvarme 

installation

Naturgas 

installation

Varmepump

e installation

Varmepumpe 

installation

Middel i alt i alt i alt i alt

MWh/år h kW kr kr kr kr kr/kW

17 1.700 10 0 28.000 34.000 92.000 9.200

34 1.700 20 0 28.000 34.000 164.000 8.200

85 1.700 50 0 28.000 34.000 380.000 7.600

170 1.700 100 0 86.414 120.980 806.414 8.064

340 1.700 200 0 123.050 172.270 1.563.050 7.815

850 1.700 500 0 196.332 274.864 3.796.332 7.593

1.700 1.700 1000 0 279.567 391.393 7.479.567 7.480
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Takster 2021 

De gældende takster pr. 1. januar 2021 fremgår af nedenstående udsnit fra TF’s hjemmeside. 

 

 
 

 

 
 
 




