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29. Biodiversitet: Deltagelse i "Danmarks VILDESTE Kommune"

Sagsnr.: 2021-002971 Sagsbehandler: Rasmus Dalhoff Skaar Åben

Præsentation:
Beslutning om enkeltstående projekt, der indstilles til bedømmelse i konkurrencen

Forvaltningen foreslår:

• At Kommunen indstiller "VILDE Lillebælt" som fyrtårns-projekt i konkurrencen om at blive
Danmarks VILDESTE kommune

Sagsbeskrivelse:
For godt et år siden besluttede Middelfart Kommune at deltage i konkurrencen om at blive
"Danmarks VILDESTE Kommune". Siden da er konkurrencens bedømmelseskriterier ændret. Fra
start kunne alle indsatser tælles med. Primo 2022 oplyste Miljøministeriet, at kommunerne vil
blive bedømt primært på et enkeltstående "fyrtårns-projekt". 

D. 1. juni 2022 skal kommunerne indsende en såkaldt "Finale Grønbog". Denne skal blandt
andet beskrive det biodiversitetsprojekt, med de konkrete indsatser i løbet af ´21 og ´22, som
kommunen indstiller til bedømmelse i konkurrence.

Forvaltningen vurderer, at de indsatser der har bidraget til størst forbedring af biodiversitet i
2021 og 2022, er tiltag i og omkring Lillebælt: Stenrev, fugle-øer, "biohuts/fiskebørnehaver",
smolt-rev, "nak & æd krabber", frivillig fredning, samarbejde på tværs af kommunegrænser og
med vidensinstitutioner med mere.

Begrundelsen for at disse indsatser bidrager til størst forbedring af biodiversitet, er at de
tilgodeser både høj kvantitet og kvalitet af truede arter og naturtyper; især marsvin og
havfugle. Det er forvaltningens vurdering at de marine indsatser i '21 og '22, udgør Middelfart
Kommunes bedste chance for at vinde konkurrencen. 

Kommunen har gennemført disse tiltag som en del af deltagelsen i forskellige projekter og
samarbejder: Better BirdLIFE, Naturpark Lillebælt, Bælt i Balance og Liv i Lillebælt.

Forvaltningen foreslår at samle de mange marine indsatser under titlen "VILDE Lillebælt".

Der er i "Finale Grønbogen" også mulighed for at beskrive det store engagement og de mange
indsatser fra frivillige, fx "Middelfart Vilde Kommune", lokaludvalg, ansøgere til
biodiversitetspuljen o. lign.

Til august vælger ministeriets dommerpanel 10 kommuner til "finaleheatet". Hver af disse 10
kommuner skal derefter indsende en finalevideo om deres projekt. I september inviteres
kommunerne til kåringsevent, hvor Danmarks VILDESTE Kommune kåres.

Økonomi:
Finansieres indenfor eksisterende anlægsbevilling under Natur og Miljø

Høring:
Ingen

Klima & bæredygtighed:
Deltagelse i konkurrencen har til formål at sætte fokus på og øge indsatsen for biodiversitet. Det
giver et positivt aftryk på bæredygtighed i kommunen.

Deltagelse i konkurrencen om at blive Danmarks VILDESTE Kommune har yderst begrænset
påvirkning af klima. Størstedelen af arbejdet er udført virtuelt uden betydende rejseaktivitet og
brug af nye materialer.
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Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 4. maj 2022

Beslutning:
Godkendt.
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30. Fordeling af biodiversitetspulje 2022

Sagsnr.: 2022-003269 Sagsbehandler: Rasmus Dalhoff Skaar Åben

Præsentation:
Beslutning om hvilke ansøgninger der skal prioriteres i årets pulje på i alt 150.000 kr.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget godkender de ansøgninger som forvaltningen indstiller som prioriterede i
sagsbeskrivelsen

• At udvalget godkender de beskrevne standardtakster

Sagsbeskrivelse:
På udvalgets møde i januar blev det besluttet at disponere 150.000 kr. af årets
biodiversitetsbudget til en pulje, der kunne søges af borgere, foreninger og virksomheder.
Rammen for ansøgningsproceduren blev besluttet sidste forår.

Vigtigst er at hver ansøgning maksimalt kan tildeles 25.000 kr. (eksklusiv moms), at puljen kan
medfinansiere op til 75% af udgifterne og formålet udelukkende er forbedring biodiversitet.

Ansøgningsfristen var i år 4. april. Forslag til prioritering af ansøgningerne er foretaget på møde
d. 22. april i samråd med repræsentant valgt af henholdsvis Grønt Råd (Erik Bukh) og
foreningen "Middelfart VILDE Kommune" (Bent Pandal).

Der er indkommet 9 ansøgninger på i alt knap 163.000 kr.(se bilag). Én ansøgning (nr 9) på
20.000 kr vurderes ikke at opfylde krav om at hovedformål skal være biodiversitet. Denne
ansøger foreslås henvist til at søge anden pulje. Der er derfor penge i puljen til at prioritere alle
andre gyldige ansøgninger.

3 af de øvrige ansøgninger omhandler indsatser i private haver og en enkelt i en
andelsboligforening. Disse indsatser omhandler primært såning/plantning af nogle 100
kvadratmeter blomster, plantning af enkelte træer og etablering af et kvashegn. Det er fine
indsatser såfremt der anvendes egnede arter og de varer ved i flere år. Det er dog også meget
dyre løsninger i forhold til effekten på biodiversitet. Derfor foreslår forvaltningen at anvende
følgende erfaringsbaserede, standard-tilskudssatser til denne type projekter:

• Etablering af blomster: 30 kr./kvadratmeter
• Etablering af træer: 100 kr./stk
• Etablering af kvashegn: 50 kr./m

På baggrund af disse takster justeres de nr. 1-4 ansøgte tilskud i vedlagte bilag. Tilsagn til disse
projekter gives med vilkår om at der for blomster og træer primært anvendes hjemmehørende
arter.

Ansøgningerne nr. 5 til 7 omhandler en række tiltag med bl.a. beplantning, blomster og en sø
på større fælles-/skolearealer. Disse indstilles sammen med ansøgning nr. 8 - "redemuligheder
for hulrugende fugle" uændret til godkendelse.

Samlet indstiller forvaltningen at der gives 100.250 kr. i tilsagn til ansøgerne, fordelt som
beskrevet i bilaget "Samlet oversigt".

Økonomi:
De 100.250 kr. finansieres indenfor eksisterende anlægsbevilling "Pulje til gennemførelse af
biodiversitetsprojekter" under Natur og Miljø.

Høring:
Ingen
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Klima & bæredygtighed:
De her prioriterede ansøgninger medvirker til at skabe flere levesteder til lokalområdets dyr og
planter. Påvirkning af klima yderst begrænset

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 4. maj 2022

Bilag:
Alle ansøgninger
Samlet oversigt

Beslutning:
Godkendt.
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30 ALLE ANSØGNINGER
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30 SAMLET OVERSIGT



nr. Ansøger Sted Formål 
Krav 

opfyldt

Samlet 

Budget
Ansøgt

Eget 

arbejde

Prioriterings 

rækkefølge

Indstillet 

tilsagn
Bemærkninger

1 Privatperson
Grævlingevænget, 

Asperup

Blomster og 

kirsebærtræer
Ja 18.889 18.889 2.000 Lav 3.050 Projekt i privat have. 

2
Andelsbolig-

forening
Toppen, Strib Blomster Ja 25.000 25.000 5.000 Lav 6.000

Projekt på 

fællesarealer

3 Privatperson Egevej, Middelfart
kvashegn, blomster og 

planter
Ja 10.000 5.000 0 Lav 4.100 Privat have

4 Privatperson
Gelstedskovvej, 

Gelsted
Vilde blomster Ja 11.000 10.300 5.920 Lav 3.600 Privat have

5
Middelfart 

Friskole

Kålsbjergvej, 

Middelfart
Beplantning Ja 33.500 25.000 16.000 Høj 16.000

Fællesarealer, stort 

område, inddrager 

børn

6
Viby 

Efterskole

Vibyvej 26a, Nr. 

Aaby

Beplantning og vilde 

blomster
ja 32.500 23.500 10.000 Høj 23.500

Fællesarealer, stort 

område, inddrager 

børn

7
Bofællesskabe

t Syrenlunden

Syrenvej, 

Brenderup

Miyawaki-skov, krat, 

vandhul, sten, 

kvasbunker mv.

Ja 115.000 25.000 0 Høj 25.000

Fællesarealer, stort 

område, offentlig 

adgang, samarbejde 

med skoler og andre

8

Middelfart 

Vilde 

Kommune

Viby å, 

Gremmeløkke å, 

Storå, 

Redekasser til 

hulrugende fugle
Ja 18.000 10.000 10.000 Høj 10.000

Stor geografisk 

spredning af effekt. 

Inddrager lokaludvalg 

og andre

9
AKI Aulby 

Aktivitetshus
Vejlbyvej 9, Aulby

Skiltning om 

biodiversitet ved natursti
Nej 169.000 20.000 5.000

Udenfor 

prioritering
0

Opfylder ikke vilkår. 

Henvises til evt. anden 

puljeS
i
d
e
 
5
5



31. Tema - privat klimabeskyttelse i kystnære områder

Sagsnr.: 2022-006259 Sagsbehandler: Nicol Paulien Slingerland Åben

Præsentation:
Orientering om klimabeskyttelse ved sommerhusområder i kommunen - med fokus på Varbjerg
og Vejlby Fed. Kommunens rolle i private klimabeskyttelser i kystnære områder.

Forvaltningen orienterer yderligere om emnet på mødet.

Forvaltningen foreslår:

• At udvalget drøfter temaet

Sagsbeskrivelse:
Der er på nuværende tidspunkt gang i tre projekter, der handler om at klimasikre kystnære
sommerhusområder, og hvor kommunen er involveret i processen. Det ene ved Vejlby Fed og
de to andre ved Varbjerg.

Klimabeskyttelse i kystnære områder

Flere storme som følge af klimaforandringerne har øget hyppigheden af højvandshændelser ved
kysterne. Desuden er der kommet flere lange perioder med regn samt flere kraftige
regnhændelser, som giver problemer med vand i lavtliggende områder.

Men årsagen til, at flere kystnære sommerhusområder i disse år får lavet klimabeskyttelse, er
ikke kun klimaændringerne. Igennem en årrække er flere områder, der oprindeligt var
karakteriseret ved små fiske- og strandhytter, blevet udbygget til egentlige sommerhusområder.
Det betyder, at de samlede økonomiske værdier i de udsatte områder er steget i forhold til
tidligere. Derfor har de lejlighedsvise oversvømmelser af områderne fået større økonomisk og
praktisk betydning for ejerne. Denne udbygning af sommerhusområder er sket i hele landet -
også ved kysterne i Middelfart Kommune.

Kystbeskyttelse ved Varbjerg Strand

Ved Varbjerg har man siden 2016 været i gang med at finde en løsning med stormflodssikring.
Det har resulteret i en forundersøgelse for hele området, der blev lavet af COWI i 2018, med
økonomisk forskud fra kommunen.

Ved Varbjerg Strand opstår der forhøjet vandstand, når vindretningen er nordlig eller vestlig.
Vandet presser på fra havsiden, og desuden sker der en opstuvning af vandet fra Stor Å og Pave
Bæk. Da vandet fra vandløbene ikke kan komme ud i havet oversvømmes det lavtliggende
område, hvor der ligger sommerhuse.

Projektet med højvandssikring er blevet delt op i to projekter: Varbjerg Vest og Varbjerg Øst. I
Varbjerg Vest blev en ansøgning om et projekt politisk behandlet i marts 2021, hvor der blev
afsat 3.018.000 kr. til detailprojekt og anlægsarbejde. Projektet er nu tæt på at have et færdigt
detailprojekt.

I Varbjerg Øst er der endnu ikke modtaget en officiel ansøgning til det videre arbejde på
baggrund af forundersøgelsen. Sommerhusejerne i Varbjerg Øst har dog givet udtryk for,
hvilken løsning de vil ansøge om.

Kystbeskyttelsesprojekter, som dem i Varbjerg, er borgerdrevne, hvor borgerne/grundejerne
sammen finder ud af, hvilket projekt der er opbakning til i området, og borgerne laver
ansøgningerne. Det er dog kommunen, som træffer den endelige afgørelse om
kystbeskyttelsesprojekter.

Klimabeskyttelse i Vejlby Fed

Side 56



Vejlby Fed er et lavtliggende sommerhusområde i den vestlige del af Båring Vig. I nedbørsrige
perioder eller ved skybrud oversvømmes området. Endvidere er grundvandet meget terrænnært
i Vejlby Fed. Grundvandsspejlet ligger i terrænniveau efter længere perioder med nedbør.

Vejlby Fed er på nuværende tidspunkt ikke akut påvirket af stigende havvand. Påvirkning fra
havvandstigningerne vil blive en udfordring for området i fremtiden med de nuværende
klimafremskrivninger. I 2019-2020 blev der efter mange borgerhenvendelser og anmodning fra
grundejerforeningen nedsat en arbejdsgruppe til det videre arbejde med en ansøgning til
kommunen.

Økonomi:
Intet

Høring:
Intet

Klima & bæredygtighed:
Klimaforandringerne øger problemerne med oversvømmelse langs kysterne og i lavtliggende
områder. Vælges det et at gennemføre kystbeskyttelse og klimaprojekter, er det vigtigt, at der
tages hensyn til bæredygtigheden i projekterne bredt. Udover klimatilpasning kan det bl.a. dreje
sig om bæredygtighed naturmæssigt, økonomisk og evt. i forhold til påvirkning af naboområder.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 4. maj 2022

Bilag:
Bilag, ordliste

Beslutning:
Udvalget drøftede de aktuelle udfordringer.
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31 BILAG, ORDLISTE
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Dato: 21. april 2022 

Sagsnr.: 2022-006259-1 

Natur- og miljøafdelingen 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte +45 88884871  

CVR.: 29189684 

 
Nicol.PaulienSlingerland@middelfart.dk 

 

 

Notat 
 

 

Bilag 1 ordliste 

 

 

Termer i klimadebatten: 

T20 – En 20 års hændelse, der er 5 % chance for hvert år. Stormrådet giver erstatning, hvis 

hændelsen er større end T20. Grundet klimaændringer vil det der svarer til nutidens T20 

forekomme med højere hyppighed i 2050. 

Kote – niveau i forhold til DVR90 (Dansk vertikal reference) dvs. middel havvandstanden i 

1990 er kote 0. 

RCP4.5 og RCP8.5. RCP4.5 er en fremskrivning, hvor verdens lande opnår målsætningen fra 

Parisaftalen og sænker verdens udledning af drivhusgasser væsentligt. RCP 8.5 er hvis vi 

udleder som nu. I projekter, hvor man arbejder med perioden efter 2050, anbefaler DMI, at 

man bruger RCP8.5. (Kilde DMI og Miljøstyrelsen). I de følgende projekter planlægges der 
efter forventede forhold i 2100. 

Klimaændringer  

Hav – Forventet stigning mellem 54 cm (RCP4.5) til 74 cm (RCP 8.5) yderligere i 2100 (kilde 
GEUS) 

Regn- Det forventes at vinternedbøren vil stiger med ca. 10-41 % frem mod 2100, primært 

med længere perioder med meget nedbør. Sommernedbørsmængden vil være ca. den samme 
som nu men i kraftigere byger. (Kilde: DMI) 

Grundvand – Med større mængder regn i oplandet vil grundvandet i mange områder stige. 

Grundvandet er i sandede kystnære miljøer kraftig påvirket af havniveauet, dvs. højere 
havvand -> grundvand tættere på terræn. 
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Proces for fælles klimasikring i kystnære områder. 

Forarbejdsfasen: Starter typisk med et borgermøde. Fasen indeholder, tilkendegivelse fra 

borgerne i området, en rammesætning for projektet, afgrænsning af området både for 

problemet og geografisk. Fasen afsluttes med en afgørelse om forskud fra kommunen til en 
forundersøgelse. Det er i denne fase Vejlby fed befinder sig. 

Udviklingsfase: Indeholder udbud og udarbejdelsen af forundersøgelsen. Fasen afsluttes med 

et borgermøde med høring om hvilket forslag fra forundersøgelsen, der er opbakning til. Der 

afsendes en ansøgning. Kommunen vælger det endelige projekt. Det er i slutningen af denne 
fase Varbjerg strand øst befinder sig. 

Konkretiseringsfasen: Indeholder udbud og udarbejdelse af detailprojekt, ansøgning til andre 

myndigheder, endelig høring af borgerne, evt. endnu et borgermøde. Fasen afsluttes ved at 

kommunen beslutter detailprojektet kan godkendes. Det er i denne fase Varbjerg strand vest 
befinder sig. 

Etableringsfasen og drift: Lag bliver endelig etableret, udbud til entreprenør, etablering af 

anlæg. Efterfølgende er alt vedligehold og drift varetaget af laget. Fasen afsluttes med 
overdragelse af anlægget til laget. 
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Proces for fælles klimasikring i kystnære områder. 

Forarbejdefasen: Starter typisk med et borgermøde. Fasen indeholder, forsørgelse for 

beskyttelse fra borgerne, en rammesætning for projektet, afgrænsning af området både for 

problemet og geografisk. Fasen afsluttes med en afgørelse om forskud fra kommunen til en 
forundersøgelse. Det er i denne fase Vejlby fed befinder sig. 

Udviklingsfase: Indeholder udbud og udarbejdelsen af forundersøgelsen. Fasen afsluttes med 

et borgermøde med høring om hvilken forslag fra forundersøgelsen der er opbakning til. Der 

afsendes en ansøgning. Det kommunale udvalg vælger det endelige projekt. Det er i 
slutningen af denne fase Varbjerg strand øst befinder sig. 

Konkretisering fasen: Indeholder udbud og udarbejdelse af detailprojekt, ansøgning til andre 

myndigheder, endelig høring af borgerne, evt. endnu et borgermøde. Fasen afsluttes ved at 

udvalget beslutter om de kan godkende detailprojektet. Det er i denne fase Varbjerg strand 
vest befinder sig. 

Etableringsfasen og drift: Indeholder lag bliver endelig etableret, udbud til entreprenør, 

etablering af anlæg. Efterfølgende er alt vedligehold og drift varetaget af laget. Fasen afsluttes 
med overdragelse af anlægget til laget. 
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32. Betinget godkendelse af projektforslag fra Middelfart Fjernvarme for konvertering
af Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart

Sagsnr.: 2022-004271 Sagsbehandler: Rikke Lock Åben

Præsentation:
Middelfart Kommune har den 18. februar 2022 modtaget projektforslag fra Middelfart
Fjernvarme for konvertering af nuværende naturgasområde ved Hybenvænget, Hasselvænget
og Skrillingevej i Middelfart til fjernvarme. 

Projektet har været i 4 ugers høring hos berørte parter: Evida, TVIS, TREFOR El og Middelfart
Kommune.

Forvaltningen foreslår:

• At der gives betinget godkendelse til projektforslaget.

Sagsbeskrivelse:
Projektforslaget omfatter ændring af områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og
fjernvarmeforsyning i projektområdet, samt etablering af distributionsnet inkl. stikledninger
m.m. i projektområdet. 

Beregningerne viser positiv miljøpåvirkning, samfundsøkonomi, selskabsøkonomi, samt
positiv forbrugerøkonomi ved projektet. Projektet resulterer i en samfundsøkonomisk fordel
på ca. 3.3 mio. kr. over betragtningsperioden. Konverteringen sker på frivillig basis.

Projektet skal godkendes efter Varmeforsyningsloven samt bekendtgørelsen om godkendelse af
projekter for kollektiv varmeforsyning (projektbekendtgørelsen).

Projektforslaget er sammenlignet med individuelle varmepumper, som referencescenarie.
Projektforslaget viser, at emissionerne reduceres i forhold til referencescenariet (individuelle
varmepumper). Fordelingen af emissionerne fra fjernvarmeprojektet i forhold til referencen
vises i den efterfølgende tabel. 

I forhold til den nuværende individuelle opvarmning med naturgas er dem samlede emission af
CO2 i projektet ca. 920 tons lavere. 

Vurdering

Middelfart Kommune vurderer på baggrund af de modtagne oplysninger fra Middelfart
Fjernvarme og bemærkningerne fra berørte parter, samt de interne oplysninger i kommunen, at
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have et tilstrækkeligt oplyst grundlag for at meddele en betinget godkendelse af
projektforslaget.  

Middelfart Fjernvarme vil ansøge Energistyrelsen om tilskud til projektet. Når tilsagn foreligger
skal projektet godkendes endeligt og sagen vil blive forelagt Klima-, Natur- og
Genbrugsudvalget til endelig godkendelse.

 

Økonomi:
Ingen. 

Høring:
Den lovpligtige høring på 4 uger var i perioden 17. marts 2022 til 14. april 2022.

Evida, TREFOR El, TVIS og Middelfart Kommune havde ingen bemærkninger til projektforslaget.

Klima & bæredygtighed:
Fjernvarme i Middelfart Fjernvarmes forsyningsområde er baseret på varme fra TVIS,
som består af biomassekraftvarme, samt af overskudsvarme.

I dag forsynes området med naturgas og ved gennemførsel af projektet
vil området kunne forsynes med varme fra TVIS.

Ved et standardforbrug på ca. 18 MWh om året, udleder en naturgasforbruger ca. 3.595 kg
drivhusgasser om året. En fjernvarmeforbruger, som modtager varme fra TVIS udleder ca.
597 kg drivhusgasser om året. Dette resulterer i en besparelse på 2.998 kg drivhusgas om året.

I projektområdet er der i alt 20 naturgasforbrugere og dermed vil klimaet kunne spares for  ca.
60 ton drivhusgas om året.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 4. maj 2022

Bilag:
Betinget godkendelse af projektforslag fra Middelfart Fjernvarme for konvertering af
Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart
Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget_Hasselvænget_Skrillingevej feb. 22

Beslutning:
Godkendt.
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Betinget godkendelse af projektforslag fra Middelfart Fjernvarme for konvertering af 

Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart 

 

Middelfart Kommune meddeler i henhold til § 4 i lov om varmeforsyning1 godkendelse betinget 

af at projektet opnår tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen jf. § 4 i bekendtgørelse for 

fjernvarmepuljen2, til projektforslaget som beskrevet i projektforslaget af 18. februar 2022, 

vedr. ”Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i 

Middelfart”, udarbejdet af COWI, på vegne af Middelfart Fjernvarme A.m.b.a. Der indtræder 

først forsyningspligt efter projektet har fået tilsagn om tilskud og endelig kommunal 

godkendelse.  

 

Kommunen finder at projektforslaget er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i lov 

om varmeforsyning1 og bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyning3. 

 

Projektforslaget omfatter ændring af områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og 

fjernvarmeforsyning i projektområdet. Desuden etablering af distributionsnet inkl. 

stikledninger m.m. i projektområdet. Fjernvarmen i forsyningsområdet er baseret på varme 

leveret fra TVIS. Forsyning af projektområdet sker gennem et nyt distributionsnet, som 

tilsluttes eksisterende net i Langkærvej.  

 

Projektforslaget dokumenterer at realiseringen af projektet, vil medføre en 

samfundsøkonomisk fordel på 3,3 mio. kr. over betragtningsperioden på 20 år. I 

projektforslaget er der udført følsomhedsanalyser på forskellige parametre og analysen viser at 

projektet kan karakteriseres som værende robust.  

 

Projektforslaget har været i høring ved gasforsyningsselskabet Evida, Trefor El, TVIS og 

Middelfart kommune, der er part i sagen.  

 

Kommunen finder på ovenstående grundlag samt grundlaget fremlagt i afsnittet ”Vurdering” at 

det ansøgte projektforslag opfylder betingelser i § 15 i projektbekendtgørelsen3, og at 

kommunen dermed har hjemmel til at godkende projektforslaget fra Middelfart Fjernvarme på 

betingelse af tilsagn. Forsyningspligt indtræder først ved den endelige godkendelse af projektet 

efter tilsagn.  

 

  

                                           
1LBK nr 2068 af 16/11/2021 Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning  
2BEK nr 2306 af 18/12/2020 Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af 
fjernvarmedistributionsnet 
3 BEK nr 818 af 04/05/2021 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 
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Vilkår 

Under henvisning til § 18, stk. 2 i projektbekendtgørelsen3, gives godkendelse til det ansøgte 

projektforslag på følgende vilkår  

 

1. Anlægget skal indrettet og drives som beskrevet i projektforslaget 

”Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i 

Middelfart”.  

2. Der skal sikres så lavt et varmetab fra de enkelte fjernvarmeledninger som muligt, med 

hensyntagen til samfundsøkonomi.  

3. At projektforslaget opnår endelig tilsagn ved fjernvarmepuljen  

4. At forsyningspligt indtræder ved endelig godkendelse  

5. At projektet først igangsættes efter endelig godkendelse  

 

Middelfart Kommunes generelle bemærkninger  

Middelfart Kommune har som mål at være blandt de mest progressive kommuner i arbejdet 

med forebyggelse af og tilpasning til klimaforandringer og løsninger på udfordringerne skal 

findes i fællesskab sammen med borgere, forsyningsselskaberne, andre kommuner og øvrige 

aktører. Disse mål understøttes ved at Middelfart Fjernvarme med dette projekt kommer til at 

konvertere et naturgasområde til grøn fjernvarmeanvende og dermed sparer CO2.  

Desuden understøtter denne CO2 besparelse også de nationale mål om at energisystemet skal 

være fossilfrit i 2050. 

 

Lovgrundlag  

 

 Varmeforsyningsloven1 

 Bekendtgørelse for fjernvarmepuljen2  

 Projektbekendtgørelsen3  

 VVM bekendtgørelsen4  

 Lov om miljøvurderinger af planer og programmer5  

 

COWI har på vegne af Middelfart Fjernvarme 18. februar 2022, sendt en ansøgning om 

betinget godkendelse som basis for at søge tilskud og først efterfølgende endelig godkendelse 

af projektet. 

 

Projektet skal vurderes i henhold til den gældende VVM bekendtgørelse.  

 

Godkendelsen af projektforslaget gives i henhold til projektbekendtgørelsen hvori 

projektforslaget er omfattet af bilag 1. Projektforslaget samfundsøkonomisk analyse er baseret 

på energistyrelsens ”Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra juli 

2018., med tilhørende samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og 

emissioner fra oktober 2019 udgivet af Energistyrelsen.  

 

Vurdering  

Middelfart Kommune vurderer på baggrund af de modtagne oplysninger fra Middelfart 

Fjernvarme og bemærkningerne fra berørte parter, samt de interne oplysninger i kommunen, 

at have et tilstrækkeligt oplyst grundlag for at kunne træffe afgørelse i sagen. 

 

Sagsakter  

Til vurdering af projektforslaget har Middelfart Kommune modtaget følgende materiale:  

 

 Ansøgning af 18. februar 2022 om betinget projektgodkendelse af projektforslaget 

”Fjernvarmeforsyning af område ved Hybevænget, Hasselvænget og Skrillingevej i 

Middelfart” 

 Høringssvar af 18. marts fra Middelfart Kommune, Trafik- og Vejafdelingen 

 

Der er ikke indgået høringssvar fra Evida, TREFOR og TVIS.  

 

Sagsfremstilling 

                                           
4BEK nr 244 af 22/02/2021 Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
5LBK nr 1976 af 27/10/2021 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
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Projektet er et konverteringsprojekt, der har til formål at konvertere et mindre boligområde i 

projektområdet fra naturgas-, olie, el og fastbrændsel til fjernvarmeforsyning fra Middelfart 

Fjernvarme. I nedenstående skema er anført antal forbrugere og varmebehov i 

projektområdet.  

 

 
 

Projektområdet ligger i et område udlagt til naturgas og dermed ændres der på 

forsyningsområderne.  

 

Anlægsbudget  

Investering for projektet er estimeret til 1,83 mio. kr. 

 

Forhold til anden lovgivning 

Det er Middelfart Fjernvarmes pligt at sikre, at etablere forsyningsnettet samt dets drift til 

enhver tid sker under hensyn til gældende love og bestemmelser, samt at indhente de 

nødvendige godkendelser og tilladelser hos relevante myndigheder for realisering af projektet. 

 

VVM  

Der forudsættes at der laves en VVM-screening på projektet inden endelig godkendelse.   

 

Tidsplan  

Det forudsættes at fjernvarmenettet etableres, så de første forbrugere kan forsynes i 2023.  

 

Samfundsøkonomi  

Projektforslaget samfundsøkonomiske analyse er baseret på Energistyrelsens ”Vejledning i 

samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra juli 2018, med tilhørende 

samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger fra oktober 2019 udgivet af Energistyrelsen. 

 

Projektet opnår en samfundsøkonomisk fordel på 3,3 mio. kr. i forhold til referencen. 

 

Samfundsøkonomien er beregnet over en betragtningsperiode på 20 år og den forventede 

tekniske levetid for fjernvarmeledninger forventes at være 50 år og for fjernvarmeunit på 25 

år.    

 

Brugerøkonomi  

Projektforslaget viser at der er potentiale for besparelse i omkostningerne til opvarmning, hvis 

der vælges fjernvarme frem for naturgaskedler eller varmepumper.  

 

Den selskabsøkonomiske besparelse som Middelfart Fjernvarme opnår ved gennemførsel af 

projektet, tilfalder forbrugerne i henhold til ”hvile i sig selv-princippet”.  

 

Selskabsøkonomi  

Projektet forventes at medføre en positiv selskabsøkonomi.  

 

Følsomhedsanalyse  

I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt, skal der indgå en 

følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne 

forudsætninger.  

 

Der er gennemført følsomhedsanalyser for forskellige parametre. Parametrene, samt resultat 

af følsomhedsanalyserne er vist i nedenstående figur.  
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Det fremgår af følsomhedsanalysen, at der opnås en samfundsøkonomisk besparelse ved 

fjernvarmeforsyning i alle følsomhedsberegninger.  

 

Projektet vurderes derfor at være som værende tilfredsstillende robust overfor ændringer af 

forudsætningerne i projektet.  

 

Miljømæssige forhold  

Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt dækkes med 100% TVIS-varme. TVIS-

varmen består af overskudsvarme fra SHELL Raffinaderiets kølevands- og 

raffineringsprocesser, biomassevarme fra Ørsted og affaldsvarme fra Energnist i Kolding. 

 

 
 

Som det ses i ovenstående tabel medfører projektet en reduceret emission af alle 

emissionsstoffer undtaget NOx. Dog forventes projektet at kunne reducere drivhusgas-

udledning med 1,4 ton i forhold til referencen.  

 

I forhold til den nuværende individuelle opvarmning med naturgas er dem samlede emission af 

CO2 i projektet ca. 920 tons lavere. Se bilag 2 i projektforslaget.  

 

Arealafståelse og servitutter  

Fjernvarmeledninger placeres i offentlige arealer og vejkanter.  
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Høring af projektforslaget  

Projektforslaget har været i høring ved forsyningsselskaberne Evida, TREFOR El og TVIS, samt 

Middelfart Kommune, som er part i projektforslaget, idet Evida leverer naturgas til 

naturgaskunderne i Strib, Røjle og Vejlby, TREFOR El leverer el til potentielle varmepumpe 

forbrugere, TVIS leverer fjernvarme til Middelfart Fjernvarmes forsyningsnet og 

fjernvarmeledningerne skal nedrages i vejareal, ejet af Middelfart Kommune. 

 

Den lovpligtige høring på 4 uger var i perioden 17. marts 2022 til 14. april 2022. 

 

Evida, TREFOR El, TVIS og Middelfart Kommune havde ingen bemærkninger til 

projektforslaget, som har givet anledning til ændringer.  

 

Middelfart Kommune finder efter ovenstående bemærkninger samt grundlaget fremlagt i 

afsnittet ”Vurdering”, at det ansøgte projektforslag foreløbigt opfylder betingelserne i § 19 i 

projektbekendtgørelsen3, og at kommunen dermed kan meddele betinget godkendelse af 

projektforslaget fra Middelfart Fjernvarme.  

 

Klagevejledning  

Hvis der ønskes at klage over denne afgørelse, kan der klages til Energiklagenævnet. 

Klagen skal indgives inden den XX. maj 2022.  

 

Klage kan sende pr. post til postadressen Nævnenes Hus, Energiklagenævnet, Toldboden 2, 

8800 Viborg eller sendes pr. e-mail til ekn@naevneneshus.dk eller afleveres på Energiklage-

nævnets kontor i kontortiden.  

 

Selskabet vil få besked, hvis der indkommer klager over afgørelsen. En klage over godkendel-

sen har ikke opsættende virkning, medmindre Energiklagenævnet bestemmer andet.  

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendt-

gjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag 

eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.  

 

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter 

endelig afgørelse, jf. § 26, stk. 4, i Lov om varmeforsyning1. Fristen regnes fra meddelelse af 

endelig afgørelse. 

 

Venlig hilsen 

 

Rikke Lock 
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1 Indledning 

Denne rapport omfatter et projektforslag iht. Varmeforsyningsloven for konvertering af 

nuværende naturgasområde i Middelfart ved Hybenvænget og Skrillingevej til fjernvar-

meforsyning fra Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. 

Bygningerne i området opvarmes hovedsageligt med naturgas. Ved godkendelse af 

dette projektforslag, tilbydes forbrugere i projektområdet fjernvarme fra Middelfart 

Fjernvarme.  

Projektforslaget omfatter: 

› Ændring af områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsyning 

i projektområdet. 

› Etablering af distributionsnet inkl. stikledninger m.m. i projektområdet. 

Ifølge Bekendtgørelse nr. 818 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsy-

ningsanlæg (Projektbekendtgørelse), § 16, stk. 5 kan kommunen bestemme, at an-

læg, der anvender fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og 

naturgas, ikke anses for relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske ana-

lyser.  

I dette projektforslag er der belyst et alternativt scenarie med individuelle luftvandvar-

mepumper, idet COWI har fået oplyst, at Middelfart Kommune har besluttet, at scena-

rie med fossile brændsler ikke anses for relevante reference scenarier til brug for de 

samfundsøkonomiske analyser, som derfor fravælges i det konkrete projektforslag. 

Folketinget har vedtaget regler for afkobling af gasfyr. Med hjemmel i Finansloven, 

ydes tilskud til afkobling af naturgasfyr. Ordningen dækker afkoblingsgebyret for pri-

vate kunder og administreres af Evida. 

Derudover er der en tilskudsordning "Fjernvarmepuljen", som giver mulighed for til-

skud til udrulning af fjernvarmenet, hvor forbrugere med olie- og gasfyr kan fjernvar-

meforsynes. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 10. januar 2021. Middelfart Fjern-

varme søger om tilskud efter denne ordning til projektforslaget. 
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1.1 Rapportens formål 

Projektforslaget har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konse-

kvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse af pro-

jektforslaget i henhold til Varmeforsyningsloven. 

Projektforslaget er udarbejdet efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse om godkendelse 

af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 

818 af 4. maj 2021. 

Der henvises desuden til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse 

nr. 2068 af 16. november 2021. 

1.2 Projektets baggrund 

Baggrunden for projektforslaget er Middelfart Fjernvarmes ønske om at forsyne pro-

jektområdet med energiøkonomisk fjernvarme, samt stigende interesse blandt bebo-

erne i området for fjernvarmeforsyning. 

Projektet er i fuld overensstemmelse med klimaaftalen vedr. den grønne omstilling og 

udfasning af olie- og naturgasfyring. 

På denne baggrund har Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. besluttet at indsende dette 

projektforslag. 

1.3 Afgrænsning af projektområdet 

Projektområdet er vist på efterfølgende kort. 

 

  Figur 1 Afgrænsning af projektområdet. 
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Projektområdet ligger i et område der i dag er udlagt til naturgasforsyning.  

Mere detaljeret kort med områdeafgrænsning og forslag til tracé for gadenet er ved-

lagt i Bilag 6. 

1.4 Tilknyttede projekter 

Ingen tilknyttede projekter. 

1.5 Indstilling 

Middelfart Fjernvarme indstiller til Middelfart Kommune, at der gennemføres myndig-

hedsbehandling af projektforslaget efter Varmeforsyningslovens retningslinjer. Da der 

søges om tilskud efter Fjernvarmepuljen, ansøges Middelfart kommunalbestyrelse om 

først at give en godkendelse betinget af, at der opnås tilskud fra Fjernvarmepuljen til 

udrulning af fjernvarmenet.  

Når der er opnået tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen ansøges kommunalbestyrel-

sen om endelig godkendelse af fjernvarmeforsyning af projektområdet, som beskrevet 

i dette projektforslag. 

Projektet er et konverteringsprojekt, der giver varmeforbrugere i projektområdet mu-

lighed for at skifte fra naturgas- og olieforsyning m.m. til fjernvarmeforsyning fra Mid-

delfart Fjernvarme.  

Godkendelsen af projektforslaget omfatter: 

› Ændring af områdeafgrænsning mellem naturgasforsyning og fjernvarmeforsy-

ning i projektområdet. 

› Etablering af distributionsnet inkl. stikledninger m.m. i projektområdet. 

Indstillingen begrundes i hensynet til samfundsøkonomi. Projektforslaget er i overens-

stemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og viser, at det er det 

samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i forhold til naturgasfyring og forsyning 

med varmepumper. 

Middelfart Fjernvarme søger tilskud fra Energistyrelsen iht. BEK. nr. 2306 af 18. de-

cember 2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributions-

net' ("Fjernvarmepuljen").  

Af hensyn til EU's statsstøtteregler, skal støtten have en tilskyndelsesvirkning. Det be-

tyder, at projektet kun må gennemføres, hvis der opnås tilskud. 

En forudsætning for at der kan søges om tilskud er, at kommunen først godkender 

projektforslaget på betingelse af, at der opnås tilskud. Den betingede godkendelse for-

udsætter, at der ikke er givet en endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsy-

ningspligt.  
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Den endelige kommunale godkendelse kan træffes, når projektet har fået tilsagn om 

tilskud fra Fjernvarmepuljen. 

1.6 Ændring i varmeplanens retningslinjer 

Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer, at området ændrer 

status til fjernvarmeforsyning.  

1.7 Organisatoriske forhold 

Middelfart Fjernvarme etablerer, ejer, forestår driften og vedligeholder distributionsnet 

inkl. stikledninger med hovedafspærringshanerne og måleren hos forbrugeren.  

Ansvarlig for projektet er: 

 Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. 

 Hessgade 21B 

 5500 Middelfart   

Projektforslaget er udarbejdet af: 

 COWI A/S 

 Jens Chr. Skous Vej 9 

 8000 Aarhus C 

1.8 Projektets gennemførelse 

Projektets gennemførelse forudsætter kommunalbestyrelsens endelige godkendelse af 

projektforslaget. 

Den betingede godkendelse, der anmodes om af hensyn til ansøgning om tilskud efter 

Fjernvarmepuljen, forudsættes givet samtidig med at projektforslaget sendes i høring. 

Ansøgning om tilskud og Energistyrelsens behandling heraf foretages således sidelø-

bende med kommunens videre behandling af projektforslaget. 

Kommunen kan endeligt godkende projektforslaget, når der opnås tilsagn om tilskud 

fra Fjernvarmepuljen. 

Det forudsættes at fjernvarmenettet etableres, så de første forbrugere kan forsynes i 

2023. 

I beregninger til dette projektforslag er der forudsat, at etablering af distributionsnet i 

projektområdet gennemføres i det første år. 

Etablering af stikledningerne m.m. afhænger af forbrugertilslutningen, der forventes at 

forløbe over 5 år. 
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2 Forhold til overordnet lovgivning og 

planlægning 

2.1 Fysisk planlægning 

Projektområdet ligger i den østlige del af Middelfart og er omfattet af Byplanvedtægt 

nr. 4 "For et boligområde ved Skrillinge landsby".  

2.2 Varmeplanlægning 

Projektområdet er i dag udlagt til individuel naturgasforsyning. 

Området konverteres til fjernvarmeforsyning ved den endelige godkendelse af dette 

projektforslag. 

Grundlag for Varmeplanlægning: 

› Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning - LBK nr. 2068 af 16/11/2021 ("Varme-

forsyningsloven"). 

› Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 

- BEK nr. 818 af 4/05/2021 ("Projektbekendtgørelsen"). 

› Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistri-

butionsnet, BEK nr. 2306 af 18. december 2020 ("Fjernvarmepuljen"). 

› Tilskudsordning til afkobling af naturgasfyr.  

› Vejledning til Projektbekendtgørelsen, Energistyrelsen juli 2021. 

› Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen juli 

2021. 

› Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, 

Energistyrelsen, oktober 2019. 

› Energistyrelsens Teknologikataloger for individuelle varmeanlæg, opdateret juni 

2021. 

2.3 Byrådets behandling af projektforslag 

Varmeforsyningslovens formål (§ 1) er at fremme den mest samfundsøkonomiske, 

herunder miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning 

med varmt vand og inden for disse rammer at formindske energiforsyningens af-

hængighed af fossile brændsler. Dette skal ske med henblik på at fremme samproduk-

tionen af varme og elektricitet mest muligt. 
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Retningslinjerne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag er affat-

tet i "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsan-

læg", Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021. 

Projektområdet er beliggende i et område der er udlagt til naturgasforsyning. Da om-

rådet også har mulighed for fjernvarmeforsyning, kan området fjernvarmeforsynes 

hvis dette er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige. 

Ifølge §6 skal projektet være ud fra en konkret vurdering være det samfundsøkono-

misk mest fordelagtige projekt også jf. Projektbekendtgørelsens §19. 

§19, stk. 1 og 2 præciserer, at kommunalbestyrelsen inden endelig godkendelse skal 

foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projek-

tet. Vurderingen skal ske på baggrund af kommunens overordnede varmeplanlægning, 

projektforslaget for det konkrete projekt og høringssvar, der er indkommet til dette 

projektforslag. Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen påse, at projektet er i 

overensstemmelse med Varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, og at 

projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige 

projekt.  

Projektet vedrører etablering af distributionsnet, jf. nedenfor. Efter § 16, stk. 1, nr. 10, 

anses individuel forsyning for et relevant scenarium i forhold til sådanne projekter. 

Kommunalbestyrelsen kan, jf. § 16, stk. 5, bestemme, at anlæg, der anvender fossile 

brændsler som hovedbrændsel, herunder naturgas, ikke anses som relevante scena-

rier til brug for de samfundsøkonomiske analyser. 

2.3.1 Specifikke bestemmelse vedrørende projektet 

Godkendelsespligtige projekter er oplistet på bilag 1 i Projektbekendtgørelsen. Projek-

tet er omfattet af punkt 3.1 "Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af di-

stributionsnet eller forsyningsområder". 

2.4 Styringsmidler  

Tilslutning af eksisterende bygninger i projektområdet sker på frivillig basis.  

Projektet forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennem-

førelsen. 

2.5 Fjernvarmepuljen- Tilskud til udrulning af 
fjernvarmedistributionsnet  

Energistyrelsen kan yde tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistri-

butionsnet med henblik på at konvertere varmeforbrugere til fjernvarmeforsyning i 

Danmark jf. BEK nr. 2306 af 18. december 2020 "Bekendtgørelse om tilskud til projek-

ter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet". Tilskudsordningen benævnes 

"Fjernvarmepuljen". 
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Der henvises desuden til Energistyrelsens 'Ansøgningsvejledning', version 3, januar 

2022, samt 'Om kommunale godkendelser', Version 2, februar 2021. 

Fjernvarmesystemet omfattet af tilskudsordningen, skal udgøre energieffektiv fjern-

varme. Ved energieffektiv fjernvarme forstås fjernvarmesystemer som anvender 

mindst 50% vedvarende energi, 50% spildvarme, 75% kraftvarme eller 50% af en 

kombination af sådan energi og varme jf. direktiv 2012/27/EU, art. 2 nr.41. Definition 

omfatter varmeproduktionsanlæg og det net med tilknyttede faciliteter, der er nødven-

digt for at distribuere varme fra produktionsenhederne til kundens lokaler. 

Middelfart Fjernvarme opfylder betingelserne for energieffektiv fjernvarme, da overve-

jende del af varme leveret af TVIS udgør en af kombination af kraftvarme og vedva-

rende energi.  

Tilskuddet skal have en såkaldt tilskyndelsesvirkning jf. EU's statsstøtteregler. Det in-

debærer, at tilskud fra fjernvarmepuljen er en forudsætning for gennemførelse af pro-

jektet, samt at arbejdet ikke er påbegyndt inden opnåelse af tilsagn om tilskud, herun-

der at der ikke er indgået retligt bindende tilsagn om køb af udstyr eller andre forplig-

telser, som gør investeringen irreversibel. 

Det er desuden et krav, at projektet har en gennemførselstid på maksimalt 5 år fra 

modtagelse af tilsagn om tilskud, og at projektet ikke vil blive gennemført uden tilskud 

efter bekendtgørelsen. 

Tilskuddet efter Fjernvarmepuljens § 5 kan søges enten på vilkår eller på betingelse af 

den kommunale godkendelse: 

› ved betinget tilsagn om tilskud forstås, at der ikke er givet en endelig godken-

delse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt. Den endelige kommunale god-

kendelse opnås først, efter at projektet har fået tilsagn om tilskud (§ 5, stk. 1 

pkt. 4.a). 

› med vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om til-

skud, og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås 

tilsagn om tilskud (§ 5, stk. 1 pkt. 4.b). 

Ansøgning om tilskud til dette projekt forudsætter, at kommunen godkender projekt-

forslaget på betingelse af, at der opnås tilsagn om tilskud fra Fjernvarmepuljen.  

Ved den betingede godkendelsesmetode vil kommunens godkendelse være todelt, 

hvilket betyder, at Energistyrelsens sagsbehandling efter Fjernvarmepuljen sker imel-

lem de to kommunale godkendelser (betinget godkendelse inden høring og endelig 

godkendelse efter tilsagn om tilskud). 

Ved godkendelse med vilkår, godkendes projektforslaget endeligt, og hvis der ikke op-

nås tilsagn om tilskud bortfalder godkendelsen. 

Projektforslaget skal indeholde en beregning af den minimumstilslutning, der skal have 

tilskud, for at opnå balance i virksomhedsøkonomien. 
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Tilskuddet ydes til projektet for udrulning af fjernvarmedistributionsnet med op til 

20.000 kr. pr. konverteret forbruger inden for de første 5 år fra tilsagn om støtte, dog 

maksimalt svarende til projektets støtteberettigede omkostninger. Der kan ydes til-

skud op til det antal konverteringer af naturgas- og olievarmeforbrugere i området, 

der svarer til minimumstilslutningen på ansøgningstidspunktet. 

Beregning af minimumstilslutning og støttebeløb er præsenteret i afsnit 4.5. 

2.6 Anden lovgivning 

Projektet udføres i øvrigt efter gældende normer og standarder. 

Projektet skal vurderes i forhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og 

af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27.10.2021. 

2.7 Berørte arealer 

Projektområdet omfatter området ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej – 

se kortet i bilag 6. 

Tilslutning til fjernvarme planlægges fra eksisterende fjernvarmenet i Langkærvej – se 

kortet i bilag 6.  

Projektet omfatter ikke arealafståelse, da anlægsarbejdet vedrørende etablering af for-

syningsledning og distributionsnet frem til de enkelte parceller forudsættes at ske i of-

fentlige eller private vejarealer. Der skønnes ikke behov for placering i private grund-

arealer.  

Hvis dette bliver tilfældet, vil Middelfart Fjernvarme kontakte berørte lodsejere med 

henblik på eventuel arealafståelse, ydelse af normal servituterstatning samt tinglys-

ning af servitutpålæg. 

2.8 Berørte parter 

Berørte parter: 

› Evida Service Nord A/S, der distribuerer naturgas til projektområdet. 

› TVIS, der leverer varme til det nye forsyningsområde. 

› Det lokale elnetselskab. 

2.9 Forhandling med berørte parter 

Der har været kontakt med Evida, som har fremsendt liste med gasforbrugere og til-

hørende naturgasforbrug indenfor projektområdet. 

Det har i øvrigt ikke været forhandling med berørte parter. 
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3 Redegørelse for projektet 

3.1 Forudsat varmebehov 

3.1.1 Eksisterende bebyggelse 

Kun forbrugere der forsynes med naturgas, gasolie, elvarme og fastbrændsel indgår i 

dette projektforslag. 

Indenfor projektområdet er der kun mindre forbrugere (boliger m.m.), som i dag bru-

ger naturgas og gasolie til opvarmning. 

Evida har fremsendt liste med 18 gasinstallationer indenfor projektområdet. I henhold 

til BBR-data er der 4 gasolieforbrugere indenfor projektområdet. BBR-data er verifice-

ret med Evidas liste. 

Varmebehovet for eksisterende forbrugere i projektområdet tager udgangspunkt i 

Evidas liste med gennemsnitligt gasforbrug for naturgasforbrugere, som efterfølgende 

er graddagekorrigeret til et normal år samt iht. til Varmeplan Danmark for øvrige for-

brugere. 

Det gennemsnitlige årlige varmebehov i projektområdet er beregnet til:15,3 MWh for 

boliger m.m. med naturgasopvarmning og 21,5 MWh med olieopvarmning.   

Der er forudsat følgende start- og sluttilslutning for de forbrugere der konverterer til 

fjernvarmeforsyning: 

 Starttilslutning Sluttilslutning 

Naturgas 

Olie 

48 %   

80 %  

90 %  

100% 

Tabel 1 Forudsat start- og sluttilslutning for boliger m.m.  

Heraf indgår nedenstående antal forbrugere og varmebehov i projektområdet. 

 Antal Areal m2 Varmebehov MWh 

Eksisterende    

Boliger m.m. 20 2.985 331 

I alt 20 2.985 331 

Tabel 2 Det samlede forudsatte tilslutning i projektområdet. 

Yderligere er der indregnet ledningstab, som udvikler fra sig fra ca. 47 MWh i 2023 til 

53 MWh i 2027. Bruttovarmebehovet er således opgjort til 384 MWh ved fuld udbyg-

ning. 
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Tilslutningen forventes at ske over 5 år. Bruttovarmebehovet i projektområdet udvikler 

sig fra 249 MWh i 2023 til 384 MWh i 2027. Udviklingen af varmebehovet fremgår af 

bilag 2. 

Varmebehovet omfatter det samlede behov for tilførsel af varme til både rumopvarm-

ning og varmt vand. 

3.2 Evidas data 

Der er indhentet data for Evidas kunder i projektområdet fra Evida: 

 Antal kunder i området 

(stk.) 

Gnst. forbrug 

(Nm³) 

Gnst. forbrug 

(MWh) 

Forbrug<= 6.000 m³ (GAF) 18 1.431,0 15,7 

Forbrug> 6.000 m³ (GAF) 0 0 0 

Forbrug (GUF) 0 Ikke oplyst Ikke oplyst 

I alt 18   

Tabel 3 Data fra Evida. 

 På baggrund af disse data indregnes følgende: 

› Antal olie-, el-, og fastbrændselsforbrugere fra BBR er korrigeret på baggrund af 

Evidas forbrugerliste. 

› Varmebehovet for individuelle naturgasforbrugere er opgjort på baggrund af op-

lysninger om gennemsnitligt naturgasforbrug fra Evida.  

Evida har desuden oplyst alder for gaskedlerne i projektområdet, som er vist i den ef-

terfølgende figur. 

 

Kedelalder for de ældste kedler udgør 29 år. Den gennemsnitlige alder for kedler i pro-

jektområdet er på ca. 14 år for boliger m.m.  
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3.3 Forsyningsmæssige forhold 

Fjernvarmebehovet i Middelfart Fjernvarmes forsyningsområde er baseret på varme le-

veret fra TVIS. TVIS-varmen består af overskudsvarme fra Olieraffinaderiet i Fredericia 

(Crossbridge Energy) samt af biomassekraftvarme fra Ørsted Skærbækværkets kraft-

varmeværk. 

Forsyning af projektområdet sker gennem et nyt distributionsnet, som tilsluttes eksiste-

rende net i Langkærvej. 

3.4 Varmetab 

Varmetab i distributionsnettet er antaget ud fra erfaringer med tilsvarende projekter. 

3.5 Samlede anlægsomkostninger for projekt 

De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af fjernvarmenet til projekt-

området og udvidelse af spidslastcentralen er anslået i efterfølgende tabel.  

Anlægsarbejde Investering i 
mio. kr. 

Distributionsnet  

Stikledninger, målere, m.m. 

Fjv. unit 

0,96 

0,48 

0,33 

Andel Middelfart Fjernvarme 1,77 

Gasafkobling 0,06 

Andel forbrugere 0,06 

I alt for projektet 1,83 

Tabel 4 Overslag over projektets anlægsomkostninger til forsynings- og ledningsnet, 2022 

prisniveau uden moms. 

Der er forudsat 50 års levetid for fjernvarmeledninger og 25 års levetid for fjernvarme-

unit i projektforslaget. Levetiden anvendes til beregning af scrapværdien.   

Det forventes, at gasledninger kan afbrydes i forbindelse med gravearbejdet til fjern-

varmestik.  

Investeringer i fjernvarmeunits hos forbrugere er baseret på beregningsforudsætnin-

ger fra Energistyrelsens Teknologikatalog for individuelle varmeanlæg og energitrans-

port opdateret juli 2021 for en direkte fjernvarmeunit i boliger omregnet til 2022 pris-

niveau.  

Opgørelsen er vist i forudsætningsoversigten i bilag 1, og omkostningerne i forhold til 

den forudsatte tilslutningstakt fremgår af beregningerne i bilag 2. 
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3.6 Samlede anlægsomkostninger for forbrugere i det 
alternative scenarie  

De samlede anslåede anlægsomkostninger i alternativ scenariesituationen er anslået 

på basis af Teknologikatalog for individuelt anlæg og gengivet i efterfølgende tabel.  

Der er anvendt en luftvand varmepumpeinstallation på 12 kW i eksisterende boliger 

m.m. Beregningsforudsætningerne fra Teknologikataloget omregnes til 2022 prisni-

veau. 

I beregningerne er det forudsat, at alle forbrugere udskifter opvarmning med fossilt 

brændsel til opvarmning med individuelle luftvandvarmepumper i samme tilslutnings-

takt, som for fjernvarmeforsyning. Investeringsomkostninger for varmepumpeanlæg 

indeholder reinvesteringer i nyt anlæg efter 17 år. 

Anlægsarbejde Investering i mio. kr. 

Luftvandvarmepumper, eksisterende  

Bolig m.m. 

Gasafkobling 

 

4,34 

0,10 

I alt 4,44  

Tabel 5 Overslag over alternativt scenaries anlægsomkostninger i prisniveau 2022 uden 

moms. 

Der er forudsat 17 års økonomisk levetid for varmepumper i boliger m.m. levetiden 

anvendes til beregning af scrapværdien. 
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4 Konsekvensberegninger 

4.1 Beregningsmetode 

Der er foretaget overslagsmæssige beregninger på samfundsmæssige og virksomheds-

økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af projektforslaget. Beregningerne er fo-

retaget som marginalberegninger og indeholder kun de forhold, som berøres af projek-

tet mht. ledningsnet og produktion af varme. 

Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger for 

evaluering af varmeforsyningsprojekter. Der henvises til "Vejledning i samfundsøkono-

miske analyser på energiområdet, Energistyrelsen juli 2021", samt "Forudsætninger 

for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen oktober 2019".  

Der regnes på: 

› Alternativt scenarie: Hvor det forudsættes, at alle bygninger opvarmes med luft-

vandvarmepumper. 

› Projektet: Fjernvarmeforsyning af projektområdet fra Middelfart Fjernvarme. 

Ovenstående scenarier var aftalt med Middelfart Kommune ifm. andre projekter. 

Generelle forudsætninger fremgår af bilag 1. 

Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. 

Resultatet udgøres af forskellen mellem resultatet af beregningen for de forskellige al-

ternative varmeforsyningsmuligheder. 

Resultatet kan kun anvendes til at sammenligne alternativerne. 

4.2 Energi og miljø 

Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og for luftemissio-

nen.  

Samfundsøkonomien udtrykker det samlede samfundsmæssige resultat inklusivt energi- 

og miljøkonsekvenser, idet der indregnes samfundsøkonomiske brændselspriser, CO2-

kvoter og en samfundsmæssig værdisætning af SO2, NOx og PM2,5. 

De energi- og miljømæssige konsekvenser er således en mellemregning til samfunds-

økonomien. Det skyldes CO2-kvotemekanismen, som bevirker en anden mekanisme for 

ændringerne i CO2 end mekanismerne for ændringer i SO2, NOX og PM2,5.  
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Projektområdets varmebehov, der betragtes marginalt, er forudsat dækket med 100% 

TVIS-varme.  

De energimæssige konsekvenser over den 20-årige betragtningsperiode i henholdsvis 

Projektet og Alternativ scenariet er vist i efterfølgende tabel. 

Brændsels- og elforbrug i MWh Alternativt scenarie Projekt 

TVIS-varme - 7.271 

Elforbrug 2.025 - 

Tabel 6 Energimæssige konsekvenser, sum over 20 år. 

De miljømæssige konsekvenser, der følger af den ændrede brændselsanvendelse, er 

beregnet for luftemissionen vedrørende CO2, CH4, N2O, NOx, SO2 og PM2,5. CH4 og N2O 

omregnes til CO2-ækvivalenter. 

Emissionsstof, ton Alternativt scenarie Projekt 

CO₂  48,9 46,8 

Ækvivalenter 2,9 1,5 

SO₂ 0,1 0,0 

NOx 0,0 0,3 

PM2,5 0,0 0,0 

Tabel 7 Ændring i emission over 20 år. 

Det ses af ovenstående Tabel 7, at Projektet medfører en reduceret emission af alle 

emissionsstoffer undtaget NOX. 

I forhold til den nuværende individuelle opvarmning med naturgas er den samlede emis-

sion af CO₂ i projektet ca. 940 tons lavere. 

Bilag 2 indeholder udskrifter af beregninger på energi og miljø. 

4.3 Samfundsøkonomi 

Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjern-

varmeforsyning af projektområdet set fra samfundets side i forhold til varmeforsyning 

med luftvandvarmepumpe. 

Der er anvendt forudsætninger ifølge "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analy-

ser på energiområdet" Energistyrelsen oktober 2019.  Heri giver Energistyrelsen anvis-

ning på metoden til beregning af samfundsøkonomi samt de samfundsøkonomiske 

brændselspriser, der skal anvendes.  
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De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfaktor på 

3,5 %, hvorved nuværdien for henholdsvis Alternativt scenarie og Projektet fremkom-

mer. 

Samfundsværdi, nuværdi over 20 år  

Alternativt scenarie – luftvandvarmepumper. -6,0 mio. kr. 

Projekt – fjernvarmeforsyning -2,7 mio. kr. 

Fordel ved projektet   3,3 mio. kr. 

Tabel 8 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år for de belyste varmeforsyningsalternati-

ver. 

Sammenholdes nuværdien af periodens samlede omkostninger i de belyste alternativer 

ses, at der ved de anvendte forudsætninger opnås en nuværdibesparelse på ca. 3 mio. 

kr. over betragtningsperioden ved Projektet i forhold til Alternativ scenarie.  

4.3.1 Samfundsøkonomiske følsomheder 

Der er udarbejdet samfundsøkonomiske følsomheder, der viser ændringen i de sam-

fundsøkonomiske resultater ved ændrede forudsætninger.  

Resultater af de samfundsøkonomiske følsomhedsberegninger er vist i den efterføl-

gende tabel. 

Følsomhed Fordel ved projekt i mio. kr. 

 Alternativt 

scenarie 

Projekt Difference 

Investering +10% -6,4 -2,9 3,5 

Investering -10% -5,7 -2,5 3,2 

Elpris, D&V, CO₂ til individuelle VP +20% -6,5 -2,7 3,8 

Elpris, D&V, CO₂ til individuelle VP-20% -5,5 -2,7 2,8 

TVIS-varme (varmepris, D&V, CO₂) +20% -6,0 -2,9 3,2 

TVIS-varme (varmepris, D&V, CO₂) -20%  -6,0 -2,6 3,5 

Forbrugertilslutning +10% -6,6 -2,9 3,8 

Forbrugertilslutning -10% -5,4 -2,5 2,9 

2,5% kalkulationsrente -6,6 -2,8 3,7 

4,5% kalkulationsrente -5,6 -2,6 3,0 

Tabel 9 Resultater af samfundsøkonomiske følsomheder. 

Som det fremgår af ovenstående tabel, opnås der en samfundsøkonomisk besparelse 

ved fjernvarmeforsyning i alle følsomhedsberegninger. 
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4.4 Selskabsøkonomi 

Ved beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabiliteten i fjern-

varmeforsyning af projektområdet set fra Middelfart Fjernvarmes side. 

Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget de for-

hold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. 

4.4.1 Likviditetsvirkning 

Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarmeforsynin-

gen af omkostningerne til varmeforbrug, drift af anlæg og finansiering af anlægsinve-

steringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. 

 

Figur 2 Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret likviditetsvirkning år for år i 

den 20-årige periode - uden moms. 

Likviditetsvirkningen i Figur 2 fremkommer ved anvendelse af de gældende og de af-

talte fjernvarmetakster over hele den 20-årige betragtningsperiode og en finansiering 

af anlægsudgifterne. 

Der er forudsat, at forbrugere tilsluttes for 0 kr., hvor der til gengæld opkræves grønt 

omstillingsbidrag på 8 kr./m² uden moms i 20 år.  

4.4.2 Følsomhedsberegninger 

Der er foretaget beregninger på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets 

følsomhed over for centrale forudsætninger.  

I den efterfølgende figur er resultatet af grundberegningen og følsomhedsberegnin-

gerne vist sammenstillet. 
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Figur 3  Projektets akkumulerede likviditetsvirkning ekskl. moms over den 20-årige peri-

ode - uden moms 

 

Det ses af , at projektet udviser en robusthed over for ændringer i de centrale forud-

sætninger og er mest påvirket af øget varmekøbspris. 

4.5 Beregning af minimumstilslutningen 

Der er foretaget en beregning på minimumstilslutningen iht. BEK nr. 2306 af 18. de-

cember 2020 om tilskud til projekter vedrørende udrulning af fjernvarmedistributions-

net (Fjernvarmepuljen). 

Der kan ydes tilskud op til 20.000 kr. pr. forbruger, uanset størrelse, der opvarmes 

med naturgas eller olie, og som tilsluttes inden for de første 5 år efter tilsagn om til-

skud. 

Minimumstilslutning udgør antal konverteringer i projektområdet, der inklusiv tilskud 

fra fjernvarmepuljen medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske 

indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer. 

Minimumsberegningen skal beregnes ud fra et driftsoverskud, som udgør forskellen 

mellem de diskonterede indtægter og de diskonterede driftsudgifter i investeringens 

relevante levetid (maks. 30 år), hvis denne forskel er positiv. De inkluderede udgifter 

og indtægter er iht. §2 i Tilskudsbekendtgørelsen.   

Der er udarbejdet en beregning af minimumstilslutningen, hvor der regnes på eksiste-

rende forbrugere. Projektet for udrulning af fjernvarmenettet (distributionsnettet/ga-

denettet) forudsættes gennemført i løbet af det første år (2023). 

Minimumsberegningens forudsætninger og resultat er vist i efterfølgende tabel. 
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Minimumsberegning for selskabsøkonomi 

Diskonteringsrente 

Minimumstilslutning 

Tilskud pr. forbruger 

1,6 % 

ca. 57 % 

20.000 kr. 

Tilskudsberettiget konverteringer (antal forbrugere)  ca. 11 stk. 

Tilskudssum over 20 år   ca. 229.000 

Tabel 10 Minimumsberegning for selskabsøkonomi. 

Der er beregnet behov for støtte til 11 forbrugere. Da der er 22 forbrugere opvarmet 

med naturgas eller olie, er der således dækning for det beregnede antal tilskudsberet-

tigede forbrugere i området. Tilskuddet ydes til tilskudsberettigede forbruger der til-

sluttes inden for 5 år fra tilsagn om tilskud. 

Ved den forudsatte tilskud på 20.000 kr. pr. forbruger og de beregnede 11 tilskudsbe-

rettigede forbrugere, udgør tilskuddet 220.000 kr. 

Minimumsberegningen vedlægges i bilag 3A.  

4.6 Forbrugermæssige forhold 

Brugerøkonomien er belyst for en eksisterende gennemsnitlig bolig m.m. på 149 m² 

og et årligt varmebehov på 16,5 MWh. 

I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til installa-

tion af hhv. individuelle varmeinstallationer og fjernvarmearrangement. 

Yderligere er der forudsat, at forbrugere tilsluttes for 0 kr., hvor der til gengæld op-

kræves grønt omstillingsbidrag på 8 kr./m² uden moms i 20 år.  

Resultaterne er vist i efterfølgende tabel.  

Eksisterende bolig m.m., 149 m² iht. tarif kr./år 

Luftvand varmepumpe  27.345 

Naturgas kedel 29.111 

Fjernvarmeforsyning 13.050 

Fordel ved fjernvarme ift. varmepumper 14.295 

Fordel ved fjernvarme ift. naturgaskedler 16.061 

Tabel 11 Årlig varmeudgift for en gns. eksisterende bolig ved de belyste forsyningsalterna-

tiver, kr./år med moms. 

Det ses af Tabel 11, at beregningerne på forbrugerøkonomien ved de anvendte forud-

sætninger giver en årlig besparelse ved fjernvarmeforsyning i forhold til individuel var-

meforsyning med luftvand-varmepumper og naturgaskedler i eksisterende boliger.  

I forbrugerøkonomien er der anvendt nuværende (februar 2022) gas- og elpriser, som 

er usædvanligt høje. Gaspris ligger på ca. 11,7 kr./m³ uden moms ift. normalniveau 
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på 6-7 kr./m³ og elpris på ca. 149 øre/kWh ift. normalniveau på 100-110 øre/kWh. 

Ved de "normale prisniveau", giver brugerberegningen en årlig besparelse på ca. 6.000 

/ 11.300 kr. i forhold til individuel varmeforsyning med hhv. naturgaskedel og luft-

vand-varmepumpe.   
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#REF!

Middelfart Fjernvarme Februar 2022

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart
Forudsætninger til konsekvensvurdering på økonomi og miljø

Type Antal

stk. Gennemsnit I alt Pr. stk i alt An forbruger An værk

Eksisterende

Bolig m.m. 20 149 2.985 16,5 331 240 180

0 0

Sum 20 2.985 331 240 180

Noter: Areal iht. BBR-data Varmetab stik 16 2

Varmetab i transledning

Gns. varmebehov for gasforbrugere iht. gasforbrug oplyst af Evida:Varmetab i nyt fjv. net 37 4

Bolig m.m. 15,3 MWh/stk Fjernvarme an net 384 184

Stor 0,0 MWh/stk

Gns. varmebehov for olieforbrugere jf. Varmeplan Danmark

Forbrugerpriser, fjernvarme Uden moms

Forbrugsafgift 390,00 kr./MWh Takstblad 2022

Grøn omstillingsbidrag 8,00 kr./m² 20 år If. Middelfart Fjernvarme

Grundbidrag bolig eksist. 16,00 kr./m
2

Takstblad 2022

Abonnement 400,00 kr./år

Investeringsbidrag:

Bolig m.m. 0 kr./stk

Stikledningsbidrag:

kr.

Bolig m.m. 0

Stor

Fjernvarmeunits: direkte anlæg Drift og vedligehold Investering

Bolig m.m. 377 kr./år 16.675 kr. Jf. Teknologikatalog, omregnet til 2021 niveau

kr.

Afbrydelse af naturgasforsyning Stor Bolig m.m. Proprotionalberegning 

7.760 3.500 kr.

Drift og vedligehold, marginalt 14.434 6.500 Evida foretager gravearbejde

El & Vand (drift) 5,0 Kr/MWh_varme

Fjernvarmenet (vedligehold) 0,50% af ledningsinvestering 7.200 kr. / år Først efter 5 år

Individuel forsyning, luftvand varmepumpe

Drift og vedligehold Investering

Bolig m.m. eksist. 17 år 3.358 kr./år 127.718 kr. 

Stor eksisterende 0 kr./år 0 kr. 

Uden moms

N-gas i inkl. distrib. 8,78 kr./m
3

798,18 kr. / MWh Fastpris 12 måneder, februar 2022

- afgifter 2,91 kr./m
3

264,45 kr. / MWh 2022 niveau

I alt 11,69 kr./m
3

1.062,64 kr. / MWh

Elforsyning 

Tarif, transport og abonnement 148,41 øre/kWh 1.484 kr. / MWh Fastpris 12 måneder, februar 2022

- afgifter 0,80 øre/kWh 8 kr. / MWh 2022 niveau

I alt 149,21 øre/kWh 1.492,10 kr. / MWh

Prisudvikling (inflation) iht. Energistyrelsens anvisninger

Investeringsoverslag

Projekt:
 kr.

Distributionsnet 960.000

Stikledninger, måler m.m. 480.000

Fjv. unit 333.490

Gasafkobling 56.000

I alt 1.829.490

Finansiering

Annuitetslån kurs 100

rente 1,6% p.a.

løbetid 20 år

Areal [m
2
] Varmebehov [MWh] Effektbehov [kW]

COWI A/S 1/2
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#REF!

Middelfart Fjernvarme Februar 2022

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart
Forudsætninger til konsekvensvurdering på økonomi og miljø

Produktionsanlæg

Fordeling

Anlæg Kedelanlæg Luftvand Varmepumper

Placering Privat Privat

Brændsel, Naturgas Varmepumper

   Brændselsandel

   Brændværdi enhed GJ/1000 Nm³ Eksist 12 kW

værdi 39,6 3,08

  Iht. Varmeplan TVIS,

Virkningsgrader el 0% 3,5  Forudsætninger for projektforslag, januar 2021

varme 97,0%

total 97%

Emission faktor

kg/GJ   indfyret 

brændsel

CO2 1 TVIS' forudsætninger, januar 2021

CH4 25 0,001 Emission findes under opgørelsen, idet den ændres over årene

N2O 298 0,001

Ækv. 0,323

SO2 0,000

NOx 0,022

PM 2,5 0,000

Kilde: Energistyrelsen, november 2019

Samfundsøkonomiske brændsels- og elpriser

Ifølge Energistyrelsens Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, oktober 2019"

Kalkulationsrente for nuværdiberegning: 3,5% i.h.t. Energistyrelsens anvisninger.

Nettoafgiftsfaktor 128,0%

Skatteforvridningsfaktor 10%

Scrapværdi på ledningsnet ved 50 år

Middelfart Fjernvarme

TVIS

ProjektReference

100%

COWI A/S 2/2
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Middelfart Fjernvarme

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart Februar 2022

Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode i dag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM 

Forbrugergrundlag for fjernvarmeforsyning

Antal forbrugere

  Eksisterende byggeri

Bolig m.m.  olie til gastilgang stk 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

I alt stk 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Bolig m.m. n-gas tilgang stk 9 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

I alt stk 9 10 11 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Bolig m.m. el til gastilgang stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bolig m.m. fast til gastilgang stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stor tilgang stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stor B tilgang stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ny bebyggelse

Erhverv tilgang stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt forbrugere 12 13 14 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Areal, opvarmet m2
  Eksisterende byggeri

Bolig m.m. m
2

1.791 1.940 2.089 2.537 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 56.109

Stor m
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet areal I alt m² 1.791 1.940 2.089 2.537 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 56.109

Varmebehov, netto hos forbruger, MWh

  Eksisterende byggeri

Bolig m.m. MWh 202 218 233 285 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 6.230

Stor MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ny Bebyggelse Erhverv MWh 0

Nettovarmebehov, i alt MWh 202 218 233 285 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 6.230

Elforbrug

Individuel forsyning - reference med luftvand varmepumper
COP MWh/stk/år

Elforsyning Bolig m.m. eksist. 3,1 0,0 MWh 66 71 76 93 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 2.025

Stor eksist. MWh

Elforbrug i alt MWh 66 71 76 93 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 2.025

Fjernvarmeforsyning - projekt
Varmetab i stik MWh 10 10 11 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 301

Varmetab i net MWh 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 740

Fjernvarme an net MWh 249 265 281 336 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 7.271

19% 18% 17% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

TVIS varme 100% MWh 249 265 281 336 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 7.271

0
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Middelfart Fjernvarme

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart Februar 2022

Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode i dag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM 

Emissioner

Individuel forsyning - reference med luftvand varmepumper for eksist. bebyggelse
  CO₂ kg/MWh 71 67 66 49 44 41 18 16 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13

  CO₂-ækv. kg/MWh 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  SO2 kg/MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  NOx kg/MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  PM2,5 kg/MWh

  CO₂ ton 5 5 5 5 5 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

  CO₂-ækv. ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  SO2 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  NOx ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  PM2,5 ton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjernvarmeproduktion
TVIS varme

CO2 kg/GJ varme 9,1 8,6 8,6 8,6 8,5 8,5 8,5 8,4 8,5 8,5 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

CO₂ ækv. kg/GJ varme 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

SO2 kg/GJ varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

NOx kg/GJ varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

PM 2,5 kg/GJ varme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Emission i alt

CO2 ton 2,3 2,3 2,4 2,9 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 47

CO₂ ækv. ton 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1

SO2 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

NOx ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

PM 2,5 ton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Middelfart Fjernvarme

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart Februar 2022

Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode i dag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM 

Samfundsøkonomi, Alternativt reference: Individuel forsyning med varmepumper 

Prisforudsætninger
Brændselspris, 2019 prisniveau

Elforsyning Husholdning kr./MWh -707,1 -717,7 -728,3 -717,7 -717,7 -717,7 -707,1 -707,2 -707,2 -707,2 -696,5 -707,2 -696,5 -707,2 -707,2 -707,2 -707,2 -707,2 -707,2 -707,2

Stor kr./MWh -522,9 -533,5 -544,1 -533,5 -533,5 -533,5 -522,9 -522,9 -522,9 -522,9 -512,3 -522,9 -512,3 -522,9 -522,9 -522,9 -522,9 -522,9 -522,9 -522,9

- omregning til 2022 prisniveau faktor 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055 1,055

Statsafgift, elforsyning kr./MWh 8,00 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Drift og vedligehold

Varmepumper kr./bolig m.m. -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358 -3.358

Investering i varmepumper

Eksist. Bebyggelse kr./fobruger

Bolig m.m. -127.718 1000 kr. -1.533 -128 -128 -383 -383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.533 -128 -128 -4.342

Stikledning eksist. 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investering i varmepumper

Ny bebyggelse

Erhverv 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gas afkobling -14.434 -6.500 1000 kr. -59 -7 -7 -13 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -104

Nuværdi For perioden 2023-2042 Kalkulationsrente 3,5% % p.a.

Opgørelse i faktorpriser, 1.000 kr. Nuværdi

Brændsel N-gas 1000 kr. 0 0

Elforbrug 1000 kr. -49 -54 -58 -70 -81 -81 -80 -80 -80 -80 -79 -80 -79 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -1.514 -1.056

Drift og vedligehold VP 1000 kr. -40 -44 -47 -57 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -67 -1.263 -880

Driftsudgift, i alt 1000 kr. -89 -97 -105 -127 -149 -149 -147 -147 -147 -147 -146 -147 -146 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -147 -2.777 -1.936

Investering 1000 kr. -1.591 -134 -134 -396 -403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.533 -128 -128 -4.446 -3.543

Scrapværdi 1000 kr. 1.518 1.518 763

Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, 1.000 kr. 

Brændsel, d&v, invest 128,0% -2.151 -296 -306 -670 -706 -190 -189 -189 -189 -189 -187 -189 -187 -189 -189 -189 -189 -2.150 -352 1.590 -7.303 -6.038

Forvridningstab, statsafgift 10% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

CO2-omkostning udenfor kvotesyst. kr./ton 128,0% -270 -278 -286 -294 -303 -312 -321 -331 -331 -331 -331 -331 -333 -343 -353 -363 -374 -385 -385 -385

i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1

SO2-omkostning kr./kg -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58 -58

-20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1

NOx-omkostning kr./kg -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50

-15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15

i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PM2,5-omkostning kr./kg -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173 -173

-47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47

i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samfundsøkonomi, i alt -2.151 -296 -306 -670 -706 -190 -189 -189 -189 -189 -187 -189 -187 -189 -189 -189 -189 -2.150 -352 1.590 -7.304 -6.038
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Middelfart Fjernvarme

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart Februar 2022

Vurdering på energi- og miljømæssige samt samfundsøkonomiske konsekvenser 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode i dag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM 

Samfundsøkonomi, fjernvarmeforsyning (projekt)
Prisforudsætninger
Brændselspris, 2021 prisniveau

Varmekøb inkl. D&V og CO2 , 2021 prisniveau (TVIS forudsætninger for projektforslag, januar 2021)

Total faktor omkostning kr./GJ varme -28,98 -29,05 -29,33 -29,67 -29,88 -30,11 -30,58 -30,59 -30,97 -31,13 -31,34 -31,37 -31,60 -32,08 -32,29 -41,02 -41,17 -41,44 -41,59 -41,59

Skadesvirkning CO2+ækv. kr./ton Er indeholdt i ovenstående TVIS' "Total faktor omkostning".

Miljøomkostninger i alt kr./GJ varme -0,70 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63 -0,63

- omregning til 2022 prisniveau faktor 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017 1,017

Statsafgift, TVIS varme kr./GJ varme 6,71 6,80 6,73 6,76 6,64 6,59 6,56 6,58 6,70 6,69 6,68 6,60 6,59 6,64 6,63 2,08 2,08 2,05 2,06 2,06

Statsafgift, træpiller kr./MWh

Drift vedligehold

El & Vand (drift) kr./MWh -5,0 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00

Fjernvarmenet (vedligehold) kr./år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200

Unit bolig m.m. kr./forbruger -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377 -377

Investering,

Distributionsnet 1.000 kr. -960 -960

0

Stikledning m. måler

bolig m.m. -24.000 1.000 kr. -288 -24 -24 -72 -72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -480

Stor 0 1.000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.440

Fjv. unit     Bolig m.m. -16.675 1.000 kr. -200 -17 -17 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -333

Gas afkobling -7.760 -3.500 1.000 kr. -32 -4 -4 -7 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -56

-1.829

Nuværdi For perioden 2023-2042 Kalkulationsrente 4% % p.a.

Opgørelse i faktorpriser, 1.000 kr. Nuværdi

Varmekøb inkl. D&V og CO2, 2021 prisniveau (TVIS forudsætninger for projektforslag, januar 2021)

  Varmekøb fra TVIS 1.000 kr. -26 -28 -30 -36 -42 -42 -43 -43 -44 -44 -44 -44 -44 -45 -45 -58 -58 -58 -58 -58 -892 -609

0 0

Drift og vedligehold 0 0

El & Vand (drift) 1.000 kr. -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -36 -25

Fjernvarmenet (vedligehold) 1.000 kr. 0 0 0 0 0 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -108 -70

Fjv. units 1.000 kr. -5 -5 -5 -6 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -142 -99

Driftsudgift, i alt 1.000 kr. -32 -34 -37 -45 -51 -59 -60 -60 -60 -60 -61 -61 -61 -62 -62 -74 -75 -75 -75 -75 -1.178 -803

Investering 1.000 kr. -1.480 -44 -44 -129 -133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.829 -1.795

Scrapværdi 1.000 kr. 958 958 482

Samfundsøkonomi - opgørelse i beregningspriser, 1.000 kr. 

Brændsel, d&v, invest 128,0% -1.935 -101 -104 -222 -235 -75 -76 -76 -77 -77 -78 -78 -78 -79 -79 -95 -95 -96 -96 1.130 -2.623 -2.710

Forvridningstab, statsafgift 128,0% 10% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 18 13

Skadesvirkning CO2+ækv. Skadevirkning for CO₂ er inklusive brændsel, d&v mv. ovenfor.

Miljøomkostninger (SO₂, NOx og PM2,5) i alt -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -18 -13

Samfundsøkonomi, i alt -1.935 -100 -104 -222 -235 -75 -76 -76 -77 -77 -77 -78 -78 -79 -79 -96 -96 -96 -97 1.130 -2.623 -2.709
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Middelfart Fjernvarme

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart Februar 2022

Virksomhedsøkonomi - marginalbetragtning   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode i dag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM 

Forbrugere, skønnet udbygningstakt

  Eksisterende byggeri

Bolig m.m.  olie til gastilgang stk. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

I alt stk. 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Bolig m.m. n-gastilgang stk. 9 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

I alt stk. 9 10 11 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Bolig m.m. el+fasttilgang stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt boliger m.m. 12 13 14 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

I alt stor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt forbrugere 12 13 14 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Areal, opvarmet m2

Areal

Bolig m.m. eksist. m
2

1.791 1.940 2.089 2.537 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 56.109

Stor eksist. m
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet areal I alt m
2

1.791 1.940 2.089 2.537 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 2.985 56.109

Varmesalg

Bolig m.m. MWh 202 218 233 285 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 6.230

Stor MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet varmesalg I alt MWh 202 218 233 285 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 6.230

TVIS-varme
Varmetab i stik MWh 10 10 11 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 301

Varmetab i net MWh 10 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 713

Fjernvarme an net MWh 221 265 281 336 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 7.244

Priser excl. moms fast prisniveau

Inflation (Energistyrelsens forudsætning)

- akkumuleret inflator 1,02 1,02 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

Fjernvarmetariffer,

Forbrugsafgift kr./MWh 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

Grøn omstillingsbidrag kr./m² 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Grundbidrag bolig eksist. kr./m² 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Grundbidrag bolig ny kr./m² 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Grundbidrag stor eksist. kr./m² 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Grundbidrag stor ny kr./m² 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Abonnementsafgift kr./år 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

-57,7 -57,4 -57,1 -56,8 -56,5 -56,5 -56,5 -56,5 -56,5 -56,5 -56,5 -56,2 -56,2 -56,3 -56,3 -53,1 -53,2 -53,3 -52,2 -52,2 -56,24

Pris, TVIS varme inkl. afgift variabel kr./GJ -57,71 -57,36 -57,06 -56,77 -56,46 -56,46 -56,52 -56,45 -56,49 -56,49 -56,48 -56,24 -56,24 -56,31 -56,30 -53,14 -53,20 -53,31 -52,16 -52,16

Pris, TVIS varme fast kr./MWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D&V,

El & Vand (drift) kr./MWh -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00

Fjernvarmenet (vedligehold) kr./år 0 0 0 0 0 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200

Investering,

Distributionsnet 1000 kr. -960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -960

Stikledninger bolig m.m. -24.000 1000 kr. -288 -24 -24 -72 -72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -480

stor 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjv. unit hos forbrugere -16.675 1000 kr. -200 -17 -17 -50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -333

Gas afkobling 1000 kr. 0

Investering, i alt 1000 kr. -1.448 -41 -41 -122 -122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.773
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Middelfart Fjernvarme

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart Februar 2022

Virksomhedsøkonomi - marginalbetragtning   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode i dag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM 

Investeringsbidrag

Bolig m.m. 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledningsbidrag: bolig m.m. 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

erhverv 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Byggemodningsomkostning 1000 kr. 0

Forbrugerbidrag, i alt 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investering minus forbrugerbidrag 1000 kr. -1.448 -41 -41 -122 -122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.773

Opgørelse drift, fast prisniveau fast prisniveau

Forbrugsafgift 1000 kr. 79 85 91 111 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 2.430

Grøn omstillingsbidrag 1000 kr. 14 16 17 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 449

Grundbidrag bolig eksist. 1000 kr. 29 31 33 41 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 898

Grundbidrag stor eksist. 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abonnementsafgift 1000 kr. 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 150

Varmekøb variabel 1000 kr. -46 -55 -58 -69 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -78 -73 -74 -74 -72 -72 -1.449

fast 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1000 kr. 0

El & vand (drift) 1000 kr. -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -36

Fjernvarmenet (vedligehold) 1000 kr. 0 0 0 0 0 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -108

377 Fjv. unit hos forbrugere 1000 kr. -5 -5 -5 -6 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -142

Resultat før afskrivninger 1000 kr. 75 76 82 102 121 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 119 119 118 120 120 2.195

Finansiering, forudsætninger

Obligationslån, annuitet Kassekredit, rente 

rente 1,6% underskud 0,0%

løbetid 20 overskud 0,0%

kurs 100

Resultat ved finansiering fast prisniveau

Resultat før afskrivninger 1000 kr. 75 76 82 102 121 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 119 119 118 120 120 2.195

Ydelse på lån (renter+afdrag) 1000 kr. -85 -86 -87 -93 -98 -97 -95 -93 -91 -90 -88 -86 -84 -83 -81 -80 -78 -77 -75 -74 -1.719

Årets resultat, i alt 1000 kr. -10 -10 -5 9 23 18 19 21 23 25 26 28 30 32 33 39 41 42 45 46 476

Kassekredit, rente 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets likviditetsvirkning 1000 kr. -10 -10 -5 9 23 18 19 21 23 25 26 28 30 32 33 39 41 42 45 46 476

Overført fra tidligere år (deflateret) 1000 kr. 0 -10 -19 -24 -14 9 26 44 64 85 108 131 157 183 210 239 273 307 343 380

Akkumuleret likviditet  -ultimo 1000 kr. -10 -20 -24 -14 9 26 45 65 87 110 134 160 187 215 244 278 313 349 388 427
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Middelfart Fjernvarme

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart Februar 2022

Virksomhedsøkonomi - marginalbetragtning   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode i dag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM 

Forbrugere, skønnet udbygningstakt

  Eksisterende byggeri

Bolig m.m.  olie til gastilgang stk. 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,29

I alt stk. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bolig m.m. n-gastilgang stk. 5 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,18

I alt stk. 5 6 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Bolig m.m. el+fasttilgang stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

I alt stk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt boliger m.m. 7 7 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11,47

I alt stor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I alt forbrugere 7 7 8 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Areal, opvarmet m2

Bolig m.m. eksist. m
2

1.027 1.113 1.198 1.455 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 32.179

Stor eksist. m
2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet areal I alt m
2

1.027 1.113 1.198 1.455 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 1.712 32.179

Varmesalg

Bolig m.m. eksist. MWh 116 125 134 163 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 3.573

Stor eksist. MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samlet varmesalg I alt MWh 116 125 134 163 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 3.573

TVIS-varme
Varmetab i stik MWh 6 6 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 173

Varmetab i net MWh 10 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 713

Fjernvarme an net MWh 131 168 177 208 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 4.458

Priser excl. moms fast prisniveau

Inflation (Energistyrelsens forudsætning)

- akkumuleret inflator 1,02 1,02 1,01 1,01 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

Fjernvarmetariffer,

Forbrugsafgift kr./MWh 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

Grøn omstillingsbidrag kr./m² 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Grundbidrag bolig eksist. kr./m² 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Grundbidrag bolig ny kr./m² 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Grundbidrag stor eksist. kr./m² 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Grundbidrag stor ny kr./m² 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Abonnementsafgift kr./år 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

-57,7 -57,4 -57,1 -56,8 -56,5 -56,5 -56,5 -56,5 -56,5 -56,5 -56,5 -56,2 -56,2 -56,3 -56,3 -53,1 -53,2 -53,3 -52,2 -52,2 -56,24

Pris, TVIS varme inkl. afgift variabel kr./GJ -57,71 -57,36 -57,06 -56,77 -56,46 -56,46 -56,52 -56,45 -56,49 -56,49 -56,48 -56,24 -56,24 -56,31 -56,30 -53,14 -53,20 -53,31 -52,16 -52,16

Pris, TVIS varme fast kr./MWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D&V,

El & Vand (drift) kr./MWh -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00 -5,00

Fjernvarmenet (vedligehold) kr./år 0 0 0 0 0 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200 -7.200

Investering,

Distributionsnet 1000 kr. -960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -960

Stikledninger bolig m.m. -24.000 1000 kr. -165 -14 -14 -41 -41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -275

stor 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fjv. unit hos forbrugere -16.675 1000 kr. -115 -10 -10 -29 -29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -191

Gas afkobling 1000 kr. 0

Investering, i alt 1000 kr. -1.240 -23 -23 -70 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.427
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Middelfart Fjernvarme

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart Februar 2022

Virksomhedsøkonomi - marginalbetragtning   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 år 1- 20 

Betragtningsperiode i dag 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 SUM 

Investeringsbidrag

Bolig m.m. 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stikledningsbidrag: bolig m.m. 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

erhverv 0 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Byggemodningsomkostning 1000 kr. 0

Forbrugerbidrag, i alt 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investering minus forbrugerbidrag 1000 kr. -1.240 -23 -23 -70 -70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.427

Opgørelse drift, fast prisniveau fast prisniveau

Forbrugsafgift 1000 kr. 45 49 52 64 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 1.393

Grøn omstillingsbidrag 1000 kr. 8 9 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 257

Grundbidrag bolig eksist. 1000 kr. 16 18 19 23 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 515

Grundbidrag stor eksist. 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abonnementsafgift 1000 kr. 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 86

Varmekøb variabel 1000 kr. -27 -35 -36 -43 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -48 -45 -45 -45 -44 -44 -892

fast 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1000 kr. 0

El & vand (drift) 1000 kr. -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -22

Fjernvarmenet (vedligehold) 1000 kr. 0 0 0 0 0 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -108

377 Fjv. unit hos forbrugere 1000 kr. -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -81

Resultat før afskrivninger 1000 kr. 42 40 44 55 66 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 62 62 62 63 63 1.150

Finansiering, forudsætninger

Obligationslån, annuitet Kassekredit, rente 

rente 1,6% underskud 0,0%

løbetid 20 overskud 0,0%

kurs 100

Resultat ved finansiering fast prisniveau Nuværdi

Resultat før afskrivninger 1000 kr. 42 40 44 55 66 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 62 62 62 63 63 975

Ydelse på lån (renter+afdrag) 1000 kr. -73 -73 -73 -76 -79 -77 -76 -75 -73 -72 -70 -69 -68 -66 -65 -64 -63 -61 -60 -59 -1.198

Tilskud til fjernvarme 20.000 1000 kr. 137,6 11,5 11,5 34,4 34,4 222

Tilskud i alt 1000 kr. 138 149 161 195 229 0
Resultat i alt 1000 kr. 107 -21 -18 14 22 -18 -17 -16 -14 -13 -11 -10 -8 -7 -6 -2 -1 0 3 4

Antal forbruger med tilskud pr. år 57,4% 1000 kr. 6,9 0,6 0,6 1,7 1,7

Antal forbruger med tilskud i alt 1000 kr. 7 7 8 10 11
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Middelfart Fjernvarme Februar 2022

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart

Forbrugerøkonomi, årlig varmeudgift for eksist. gns. bolig i området

Forbruger: Bolig eksist., standart hus 149 m
2 

Ekskl. Inkl.

Varmebebov 16,5 MWh/år 12 kW moms moms

kr./år kr./år

Individuel naturgasfyring

Arsvirkningsgrad, totalt 97%

Brandværdi 39,60 GJ/1000 Nm³

N-gasforbrug 1.550 m
3

á 11,69 kr./m
3

= 18.120 22.649

Drift og vedligehold 2.100 2.625

Abonnement, naturgas og distribution 0 0

Årlig varmeudgift, i alt 20.220 25.274

Investering: Kedelanlæg (uden radiatorkreds) 38.859 kr.

0 kr.

Etableringsomkostning, i alt 38.859 kr.

Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 18 år => 3.070 3.837

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 23.289 29.111

Individuel luftvand varmepumpe MWh/år

COP 3,08

El-forbrug 5,38 MWh      á 1.492 kr./MWh 8.020 10.025

Drift og vedligehold 3.358 4.197

Årlig varmeudgift, i alt 11.378 14.223

Investering: Luftvandvarmepumpe 127.718 kr.

Afbrydelse af naturgasforsyning 6.500 kr.

Tilskud fra afkoblingsordningen -6.500 kr.

  I alt 127.718 kr.

Finansiering, annuitetsydelse 100 4% 17 år => 10.498 13.123

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 21.876 27.345

Fjernvarmeforsyning

Variabel afgift 16,5 MWh á 390 kr./MWh = 6.451 8.063

Grundbidrag bolig eksist. 149 m
2

á 16,00 kr./m
2

= 2.388 2.985

Abonnement 1 Forbruger á 400 kr./år = 400 500

Grøn omstillingsordning 149 m
2

á 8 kr./m
2

1.194 1.492

Årlig varmeudgift, i alt 10.440 13.050

Investering:

Investeringsbidrag: 0 kr.

Stikledningsbidrag: 0 kr.

Byggemodningsbidrag 0 kr.

Afbrydelse af naturgasforsyning 3.500 kr.

Tilskud fra afkoblingsordningen -3.500 kr.

Egen husinstallation kr.

0 kr.

Finansiering, annuitetsydelse kurs 100 4,0% 25 år => 0 0

I alt, årlig varmeudgift og låneydelse 10.440 13.050

Difference

Fjernvarmeforsyning minus individuel luftvand varmepumpe -11.436 -14.295

Fjernvarmeforsyning minus individuel naturgasfyr -12.849 -16.061
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Middelfart Fjernvarme Februar 2022

Fjernvarmeforsyning af område ved Hybenvænget, Hasselvænget og Skrillingevej i Middelfart

Hovedresultater: Reference kontra Projekt

Energi- og miljøkonsekvenser over 20 år

Alternativt scenarie Projekt Difference

Varmepumper Fjernvarme

MWh MWh MWh 

TVIS varme 7.271 7.271

Elforbrug 2.025 -2.025

Naturgasvarme 0

ton ton 

Ændring i samlet emission   CO2 48,9 46,8 -2,1

Ækvivalenter 2,9 1,5 -1,4

  SO2 0,1 0,0 -0,1

  NOx 0,0 0,3 0,3

  PM2,5 0,0 0,0 0,0

Samfundsøkonomi, nuværdi over 20 år

Alternativt scenarie Projekt Difference

Varmepumper Fjernvarme

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Brændsel 0 -609 -609

El-køb -1.056 0 1.056

Drift og vedligehold -880 -194 686

El-salg 0 0 0

Investering -3.543 -1.795 1.748

Scrapværdi 763 482 -281

Brændsel, d&v, invest, sum i faktorpriser * -4.717 -2.117 2.600

Brændsel, d&v, invest, sum i beregningspriser ** -6.038 -2.710 3.328

Forvridningstab, statsafgift 1 13 12

CO2-omkostning (varmeprod.) -1 1

SO2-omkostning -1 1

NOx-omkostning 0 0

PM2,5-omkostning 0 0

Miljøomkostninger i alt for projektet -13 -13

Samfundsøkonomi, i alt i beregningspriser -6.038 -2.709 3.330

*   For fjernvarmeforsyning indeholder udgiften varmekøb, D&V  for produktionsanlæg samt CO2 - omkostning.

** Beregningspriser = faktorpriser x 128% nettoafgiftsfaktor
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33. Ændring af delegerings- og kompetencefordelingsplan på
varmeforsyningsområdet

Sagsnr.: 2022-006547 Sagsbehandler: Rikke Lock Åben

Præsentation:
Ifølge kommunes nuværende delegerings- og kompetenceplan skal projektforslag altid
behandles af det stående udvalg.

Det medfører at forsyningsvirksomheder der søger om en betinget godkendelse med det formål
at søge fra fjernvarmepuljen skal behandles i udvalget 2 gange. Forvaltningen foreslår at ændre
dette for at øge hastigheden af den grønne omstilling til fjernvarme.

 

Forvaltningen foreslår:

• at kompetencen til at give betingede godkendelse delegeres til forvaltningen.
 

• at kompetencen til at give endelige godkendelse fastholdes i KNG-udvalget. 

Sagsbeskrivelse:
Fjernvarmepuljen er et klimatiltag fra klimaaftalen. Dens formål er at fremme udfasning af olie-
og gasfyr. Fjernvarmevirksomheder kan søge om tilskud via fjernvarmepuljen og opnå 20.000
kr. i støtte pr konverteret olie- eller gasfyr. For at opnå tilsagn er det dog en betingelse at
projektforslaget af kommunen enten er betinget godkendt eller godkendt på vilkår. Se
vedhæftede vejledning fra Energistyrelsen. Middelfart Fjernvarme ønsker at søge støtte ved
puljen ved deres fremtidige konverteringsprojekter.

Det påhviler fjernvarmeselskaberne at udarbejde projektforslag for hvert delområde for
konvertering til fjernvarme, hvis distributionsnettet ændres eller udvides eller hvis
varmebehovet er over 0,25MW. Med Middelfart Fjernvarmes masterplan Vest og Øst og
udvidelsesplaner for Gelsted Fjernvarme samt en mindre udvidelse ved Føns Nærvarme vil
Middelfart Kommune modtage et langt større antal projektforslag til behandling end hidtil. Det
forventes at fjernvarmeselskaberne vil søge støtte ved fjernvarmepuljen. 

Godkendelsesprocessen er ændret for projekter der søger om tilskud ved fjernvarmepuljen. 
Hidtil har projektforslag været sendt i høring og derefter endeligt behandlet i det stående udvalg
hvorefter der med godkendelse af projektforslaget er indtrådt forsyningspligt for
fjernvarmevirksomheden. Energistyrelsen vurderer, at denne pligt kan sidestilles med
indgåelsen af en endelig aftale, da forsyningspligten er vanskelig at tilbagerulle. Styrelsen
vurderer derfor, at det vil være uforeneligt med EU’s statsstøtteregler at støtte projekter, der
har opnået kommunens endelige godkendelse. 

For at kunne opnå støtte stiller Energistyrelsen krav om at et projektforslag har gennemgået en
kommunal godkendelsesvurdering. 

Forvaltningen foreslår at kompetencen til at træffe afgørelse i sagen for den betingede
godkendelse delegeres til forvaltningen. Herved opnås hurtigere sagsbehandling for godkendelse
af projektforslag. 

Når Energistyrelsen har truffet beslutning om tilsagn om tilskud kan projektet godkendes
endeligt i Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget.

Økonomi:
Ingen. 

Høring:
Ingen.

Side 114



Klima & bæredygtighed:
Beslutningen vil fremme konverteringsprojekterne som er en fundamental del af
klimahandleplanen og vil være med til at sænke udledning af drivhusgasserne markant. 

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 4. maj 2022
Økonomiudvalget den 24. maj 2022
Byrådet den 30. maj 2022

Bilag:
Energistyrelsens vejledning

Beslutning:
Anbefales.

 

Side 115

\Attachments\7690335-9419121-1.pdf


33 ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING



Om kommunale 
godkendelser 
I FORBINDELSE MED PROJEKTER, DER SØGER OM TILSKUD VED 
FJERNVARMEPULJEN - BEKENDTGØRELSE OM TILSKUD TIL 
PROJEKTER VEDRØRENDE UDRULNING AF 
FJERNVARMEDISTRIBUTIONSNET 
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1. Fjernvarmepuljen 
Fra den 10. januar 2021 kan fjernvarmeselskaberne søge om tilskud ved fjernvarmepuljen1. Det har 

betydning for den kommunale godkendelsesprocedure.  

Fjernvarmepuljen giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye områder. Fjernvarmeselskabers 

konverteringsprojekter støttes med et fast beløb på op til 20.000 kr. per varmeforbruger, som konverterer 

fra olie- eller gasfyr, for det antal, som udgør minimumstilslutningen. Det forklares nedenfor under pkt. 

2.1., hvad der forstås ved minimumstilslutningen. 

Støtten udbetales til fjernvarmeselskaberne, der omfordeler den til forbrugerne.  

2. Fjernvarmepuljens overlap med den kommunale 

varmeplanlægning 
Godkendelse af projektforslag som led i den kommunale varmeplanlægning er henlagt til 

kommunalbestyrelsen som kompetent myndighed, jf. projektbekendtgørelsens regler. Fjernvarmepuljen 

indeholder to støttebetingelser, der har betydning for den kommunale sagsbehandling af 

fjernvarmekonverteringsprojekter. I forbindelse med den offentlige høring af fjernvarmepuljen har en 

række høringsparter udtrykt ønske om, at Energistyrelsen nærmere beskriver, hvordan den kommunale 

godkendelsesprocedure spiller sammen med ansøgninger til fjernvarmepuljen.  Energistyrelsen har derfor 

udarbejdet dette vejledende notat, som udsendes til kommunerne efter forudgående inddragelse af KL. 

                                                           
1
 Læs bekendtgørelsen for fjernvarmepuljen her og find ansøgningsmateriale og ansøgningsvejledning her.  

Side 118

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2306
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/fjernvarmepuljen


 
 

2 
 

2.1. Projektforslag udbygges med beregning af minimumstilslutning 
Minimumstilslutningen er det antal husstande, der skal tilkobles, for at give balance i selskabsøkonomien 

for konverteringsprojektet.  

Kommuner vil opleve, at tilskudssøgende fjernvarmevirksomheder udbygger projektforslaget for et 

konverteringsprojekt med en beregning af minimumstilslutningen.  Minimumstilslutningen kan ses som en 

følsomhedsberegning af den selskabsøkonomiske beregning i projektforslaget. Derfor beregnes 

minimumstilslutningen med udgangspunkt i den selskabsøkonomiske beregning, der allerede indgår i 

projektforslaget for konverteringsprojektet som en del af samfundsøkonomiberegningen. Beregningen af 

minimumstilslutningen kan fremgå som et separat afsnit i projektforslaget. 

Formålet med beregningen af minimumstilslutningen er at finde det selskabsøkonomiske break-evenpunkt 

for andelen af tilslutninger i konverteringsprojektet. Ved break-even forstås den tilslutningsgrad, hvor de 

tilbagediskonterede udgifter til fjernvarmeforsyning er lig med de tilbagediskonterede indtægter fra 

fjernvarmeforsyning.  

Break-even punktet findes ved alene at justere på antagelsen om andelen af tilslutninger for 

konverteringsprojektet. Det betyder, at alle andre antagelser og forudsætninger anvendt i 

selskabsøkonomiberegningen genbruges i beregningen af minimumstilslutningen. Det inkluderer fx 

beregningsperioden, diskonteringsrenten og investerings- og brændselsomkostninger. Dog skal et forventet 

tilskud medregnes i beregningen af minimumstilslutningen. Det betyder, at en ekstra indtægt på 20.000 kr. 

tilføres per olie- og gasfyr (uanset størrelse/forbrugertype), som forudsættes at konvertere inden for en 

periode på maksimalt 5 år fra tilsagnstidspunktet ved fjernvarmepuljen. 

2.2. Kommunale godkendelser på vilkår eller betingelser 
Det påhviler kommunalbestyrelsen at udføre en varmeplanlægning i kommunen, og det er derfor 

nødvendigt med et godt samspil mellem den kommunale projektgodkendelsesprocedure og 

Energistyrelsens sagsbehandling af ansøgninger om tilsagn om tilskud.  

Fjernvarmepuljen stiller krav om, at et projekt har opnået en kommunal godkendelse betinget eller på 

vilkår af, at projektet opnår tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. Fjernvarmepuljens krav til den 

kommunale godkendelse er indsat af hensyn til overholdelse af reglerne om tilskyndelsesvirkning efter EU's 

statsstøtteregler. Reglerne om tilskyndelse betyder, at der ikke må være indgået endelige aftaler, inden der 

opnås tilsagn om tilskud. Grunden er, at hvis bindende aftaler er indgået, har støtten ingen 

tilskyndelsesvirkning til dét, som ønskes opnået med støtten.  

Energistyrelsen lægger i vurderingen af EU’s regler om tilskyndelse vægt på, at forsyningspligten ikke er 

indtrådt. Forsyningspligten medfører en pligt for fjernvarmevirksomheden til at udrulle fjernvarmen – dvs. 

etablere distributionsnettet til varmeforbrugerne. Energistyrelsen vurderer, at denne pligt kan sidestilles 

med indgåelsen af en endelig aftale, da forsyningspligten er vanskelig at tilbagerulle. Energistyrelsen 

vurderer derfor, at det vil være uforeneligt med EU’s statsstøtteregler at støtte projekter, der har opnået 

kommunens endelige godkendelse, hvorefter forsyningspligten indtræder, jf. projektbekendtgørelsens § 8. 
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Men det er dog alligevel nødvendigt, at sagen har gennemgået en kommunal godkendelsesvurdering tidligt 

i processen, fordi det skaber større sikkerhed for, at projektet bliver gennemført. Det betyder, at 

fjernvarmepuljen opnår bedre vilkår for at få afløb for tilskudsmidlerne.  

Energistyrelsen bestræber sig på at gennemføre sagsbehandlingen ved fjernvarmepuljen inden for 14 dage. 

Sagsbehandlingstiden forudsætter dog, at ansøgningen er fuldt oplyst. 

3. Godkendelsesmuligheder 
Energistyrelsen har tilstræbt at tilrettelægge fjernvarmepuljen, så den nødvendige kommunale 

godkendelsesproces er så tæt som muligt på den proces, man allerede kender i kommunerne på 

varmeområdet. Det er derfor muligt enten at lave en betinget godkendelse eller en endelig godkendelse på 

vilkår. Den kommunale projektgodkendelse skal altså være enten 

1. betinget af tilsagn om tilskud, jf. fjernvarmepuljens § 4. Ved betinget tilsagn forstås, at der ikke er 

givet en endelig godkendelse, og at der ikke er indtrådt forsyningspligt. Den endelige kommunale 

godkendelse opnås først, efter at projektet har fået tilsagn om tilskud, eller 

2. med vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud, jf. 

fjernvarmepuljens § 4, og med angivelse af, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der opnås 

tilsagn om tilskud. 

3.1. Betinget godkendelse  
Som kommune kan man vælge at meddele en betinget godkendelse af projektforslaget. Godkendelsen 

betinges af, at der opnås tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. Vælger man den betingede 

godkendelsesmetode, vil kommunens godkendelse være todelt. Sagsbehandlingen ved fjernvarmepuljen 

sker imellem de to kommunale godkendelser.

 

Figur 1: Proceduren ved en betinget godkendelse 

Betinget kommunal godkendelse 

Sagsbehandling af 
projektforslag 

Administrativ eller politisk 
godkendelse af projektforslag 
om: 

1. at der opnås tilsagn om 
tilskud ved fjernvarmepuljen 

Fjernvarmepulje godkendelse 

Kommunen afventer 
Energistyrelsens 
sagsbehandling 

Endelig kommunal godkendelse 

Endelig politisk eller 
administrativ 
godkendelse 

Forsyningspligt 
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3.2. Godkendelse på vilkår 
Som kommune kan man alternativt vælge at meddele en endelig godkendelse med det vilkår, at 

godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. Godkendelsen skal 

også angive, at der ikke er indtrådt forsyningspligt, før der er opnået tilsagn om tilskud. Vælges denne 

godkendelsesmetode, så skal kommunen ikke meddele en efterfølgende godkendelse, hvis projektet opnår 

godkendelse ved fjernvarmepuljen. Energistyrelsen vil orientere den kommunale sagsbehandler om 

afgørelsen ved fjernvarmepuljen, så snart den er truffet. 

 

Figur 2: Proceduren ved en godkendelse på vilkår 

4. Projekter, der ikke opnår tilsagn om tilskud 
Et projekt kan risikere ikke at opnå tilsagn om tilskud, bl.a. fordi tilskudsmidlerne er begrænsede, eller hvis 

betingelserne herfor ikke er opfyldt. I det tilfælde vil projektet ikke have opnået den kommunale 

godkendelse, fordi betingelsen og vilkåret bag godkendelsen ikke er opfyldt.  

Når der ikke er opnået tilsagn om tilskud, skal fjernvarmevirksomheden først og fremmest vurdere, om 

projektforslaget skal revideres. Denne vurdering handler om, hvorvidt og i hvilket omfang 

forudsætningerne i projektforslaget har ændret sig. Derefter kan fjernvarmevirksomheden fremsende et 

revideret projektforslag til den relevante kommune. Herefter vil det være op til kommunalbestyrelsen at 

vurdere, om projektet kan godkendes på baggrund af de nye oplysninger.   

5. Registrering af fjernvarmeområder i Plandata.dk 
En godkendelse på betingelser eller vilkår kan skabe forvirring i forhold til registreringen af 

fjernvarmeområder i Plandata.dk.  

Projektbekendtgørelsen regulerer, at der skal ske indberetning til Plandata.dk af oplysninger om godkendte 

projektforslag truffet i medfør af projektbekendtgørelsen inden 4 uger efter kommunens godkendelse af 

projektforslaget. Ved godkendelse forstås her endelig godkendelse, hvor der indtræder forsyningspligt. Det 

Endelig kommunal godkendelse på vilkår 

Sagsbehandling af projektforslag 

Administrativ og politisk godkendelse af 
projektforslag på vilkår om: 

1. at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke 
opnås tilsagn om tilskud ved 
fjernvarmepuljen, og 

2. at der ikke er indtrådt forsyningspligt 

 

Fjernvarmepulje godkendelse 

Energistyrelsen træffer 
afgørelse om tilsagn om 
tilskud 

Forsyningspligt 
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betyder, at hvis en kommunalbestyrelse træffer afgørelse på vilkår og betingelser i overensstemmelse med 

kravene i fjernvarmepuljen, så skal projektet registreres i Plandata.dk på følgende tidspunkt:  

 Såfremt kommunalbestyrelsens godkendelse er på vilkår, kan registreringen af fjernvarmeområdet i 

Plandata.dk ske umiddelbart efter, at projektet har opnået tilsagn om tilskud ved fjernvarmepuljen. 

 Såfremt kommunalbestyrelsens godkendelse er på betingelse, kan registreringen af 

fjernvarmeområdet i Plandata.dk ske umiddelbart efter, at projektet har opnået tilsagn om tilskud 

ved fjernvarmepuljen og opnået den endelige kommunale godkendelse.  

 

 

6. Kontaktoplysninger 
Spørgsmål og henvendelser om fjernvarmepuljen kan rettes til fjernvarmepuljen@ens.dk.  

Ansøgningsmateriale og ansøgningsvejledning er tilgængelig på https://ens.dk/service/tilskuds-

stoetteordninger/fjernvarmepuljen. 

Side 122

mailto:fjernvarmepuljen@ens.dk
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/fjernvarmepuljen
https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/fjernvarmepuljen


34. Drøftelse om mål og retningslinjer i ny vandforsyningsplan

Sagsnr.: 2022-004430 Sagsbehandler: Rikke Kirk Andersen Åben

Præsentation:
Forvaltningen er i gang med at udarbejde et forslag til revision af vandforsyningsplanen for
Middelfart Kommune herunder mål og retningslinjer. I det indledende arbejde med planens
udarbejdelse ønskes drøftelse af mål og retningslinjer. 

Forvaltningen foreslår:

• at udvalget drøfter mål og retningslinjer for planen.

Sagsbeskrivelse:
Forvaltningen er i gang med at revidere vandforsyningsplanen for Middelfart Kommune. Den
nuværende plan er gældende for 2010-2022. I henhold til Vandforsyningslovens § 14 skal
kommunen udarbejde en vandforsyningsplan.

Vandforsyningsplanens primære formål er at sikre, at befolkningen kan få drikkevand af en god
kvalitet på en nem og sikker måde. En vandforsyningsplan skal efter bekendtgørelsen på
området indeholde angivelse af behovet for vand, en angivelse af de almene vandforsyningers
placering og deres kapacitet, beskrivelse af forsyningen (hvilke områder forsynes fra almen
forsyning og hvilke fra egne indvindinger), samt forsyningsområde og en beskrivelse af den
fremtidige forsyning.

Med planen sikres rammer for en miljø- og klimavenlig vandforsyning, der er rustet til en
fremtid, hvor kvaliteten af grundvandet, forbrugerønsker og lovgivningen løbende ændres.

Forslag til mål og retningslinjer
Forvaltningen har udarbejdet et forslag med 3 mål og 19 retningslinjer. Retningslinjerne er
styrende for forvaltningens administration overfor vandværker, borgere, virksomheder og
landbrug. Forslaget er vedhæftet som bilag 1.

Forvaltningen vil præsentere målene og retningslinjerne på mødet.

I Danmark undergår grundvandet en enkel behandling bestående af beluftning/iltning og
filtrering (kaldet simpel vandbehandling) før det sendes videre til forbrugerne. I takt med at der
findes spor af pesticider og andre miljøfremmede stoffer i grundvandet, bliver det nødvendigt at
tage stilling til dét, der kaldes videregående vandbehandling. Vandværkerne oplever, i stadigt
stigende grad, krav til deres arbejde og derfor sætter forslaget til ny vandforsyningsplan
endvidere fokus på samarbejde og energioptimering.

Videregående vandbehandling 

Videregående vandbehandling skal som udgangspunkt undgås og grundvandet skal beskyttes. 
Forvaltningen foreslår, at der skelnes mellem de forskellige former for videregående
vandbehandling, således at der ses mere positivt på reduktion af naturlig betingede stoffer,
blødgøring og UV-behandling, men at tilladelse til reduktion/fjernelse af miljøfremmede stoffer
kun kan ske så længe, der foretages grundvandsbeskyttelse i oplandet. 

Klima og energioptimering på vandværker

På baggrund af udviklingen generelt i Danmark og Middelfart og Kommunes deltagelse i DK2020
skal bæredygtig forsyning og energioptimering være et fokus i planen.
Bestyrelserne for vandværkerne skubber på eget initiativ på denne udvikling via energivenlige
investeringer på vandværket i f.eks. ny teknologi. Denne udvikling understøtter kommunen. 

Samarbejde mellem grupper af vandværker
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Forvaltningen vil tage initiativ til at danne nogle geografisk sammenhørende grupper af
vandværker med et forpligtende samarbejde. Der har de seneste år været stigende krav til
administration, grundvandsbeskyttelse og kvalitetsstyring. Forvaltningen vurderer derfor, at det
vil gavne de enkelte vandværker og dermed styrke vandforsyningssikkerheden, at
vandværkerne samarbejder om at løse nogle af opgaverne. Vandværkerne samarbejder i
forvejen, men forvaltningen foreslår at understøtte dette ved at facilitere dannelsen af
grupperne og dermed skubbe lidt på, at grupperne identificerer de opgaver, det giver mening af
løse i fællesskab.

Videre proces
Kommunen afholder stormøde for vandværker og Vandråd i maj. Her bliver vandværkerne
præsenteret for retningslinjer og mål for Vandforsyningsplanen. Desuden skal gruppedannelser
og indholdet af samarbejderne drøftes. 

Forvaltningen vil desuden afholde møder for alle grupperne senere på året, hvor der vil blive
drøftet emner, som de enkelte grupper kan samarbejde meningsfyldt om.

Herefter vil forvaltningen udarbejde et forslag til vandforsyningsplan, som udvalget og byråd
skal drøfte og herefter sende i høring i mindst 8 uger. Planen justeres eventuelt efter indkomne
indsigelser, og forvaltningen udarbejder endeligt forslag, som byrådet kan vedtage.

 

Økonomi:
ingen 

Høring:
Ingen høring af Ældreråd og Handicapråd, da kommunen ikke er forpligtet.

Klima & bæredygtighed:
Forvaltningen lægger op til at vandforsyningsplanen får særligt fokus på blandt andet
bæredygtig indvinding og energioptimering på vandværkerne.

Behandlingsplan:
Klima- Natur og Genbrugsudvalget den 4. maj 2022

Bilag:
Forslag til mål og retningslinjer

Beslutning:
Udvalget tilsluttede sig de forslåede retningslinjer.

Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling.
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Dato: 19. april 2022 

Sagsnr.: 2022-004430-1 

Natur- og miljøafdelingen 
Middelfart Kommune 

Nytorv 9 

5500 Middelfart 

www.middelfart.dk 

 

 

Telefon +45 8888 5500 

Direkte     

CVR.: 29189684 

 
Rikke.KirkAndersen@middelfart.dk 

 

 

Notat 
 

 

Forslag til mål og retningslinjer 

 

MÅL 1. God drikkevandkvalitet 

At sikre god drikkevandskvalitet til at alle borgere i Middelfart Kommune 

Drikkevandsproduktionen i Middelfart Kommune er baseret på grundvand, der som 

udgangspunkt kun iltes og filtreres gennem et simpelt sandfilter, inden det distribueres til 

forbrugerne. Desuden skal drikkevandet med hensyn til smag, lugt og udseende være bedst 
muligt. 

Middelfart Kommune vil gennem godkendelser, tilladelser og tilsyn arbejde for, at 

drikkevandskvaliteten hos alle almene vandværker, enkeltindvindere og erhvervsindvindere 
(der hvor der er kvalitetskrav) overholder kvalitetskravene til drikkevand. 

Så mange borgere som muligt skal have adgang til vandværksvand. Vandværkerne skal derfor 

fortsat udbygge ledningsnettet inden for forsyningsområderne, hvis der er et behov. 

MÅL 2. Ren og tilstrækkelig grundvandsressource 

At sikre at forsyning af drikkevand i Middelfart Kommune kan ske på grundlag af rent 

grundvand, og at alle steder i kommunen har en tilstrækkelig ren 

grundvandsressource til at forsyne nuværende og fremtidige generationer. 

De almene vandværker skal udnytte grundvandsmagasinerne bæredygtigt i forhold til 

omgivelserne. Det betyder, at vandmiljø, grundvandsressourcen og natur ikke må påvirkes 
væsentligt. 

Middelfart Kommune vil gennem planer for grundvandsbeskyttelse, kommuneplanen og 

vandforsyningsplanen i samarbejde med vandværkerne bidrage til, at de 

grundvandsmagasiner, som vandværkerne indvinder fra, beskyttes mod væsentlige 
forureningstrusler.  

Middelfart Kommune har 9. april 2018 vedtaget kommunens Indsatplan for 

grundvandsbeskyttelse (link). Planen skal sikre, at det grundvand, som vandværkerne 
indvinder nu og i fremtiden, beskyttes mod forurening. 

MÅL 3. Sikker vandforsyning 

At drikkevandsforsyningen baseres på en indvindings- og forsyningsstruktur med høj 

grad af forsyningssikkerhed. 

Middelfart Kommune vil med denne vandforsyningsplan arbejde for, at alle almene vandværker 

har en god forsyningssikkerhed. Enten ved at vandværkerne råder over flere kildepladser eller 
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ved, at vandværkerne har mulighed for at blive forsynet fra et nabovandværk. Dette 
forudsætter et godt samarbejde mellem vandværkerne. 

 

RETNINGSLINJER 

1.1. Kontrol af drikkevandskvaliteten 

Antallet og omfanget af analyser for samtlige vandforsyningsanlæg i Middelfart Kommune 

fastsættes ud fra den til enhver tid gældende lovgivning. 

 

Der gennemføres et løbende kontrolprogram for de almene vandforsyninger for at sikre, 

at vandkvaliteten er god, såvel på kildepladser, i behandlingsanlæg, som i ledningsnettet. 

Middelfart Kommune følger løbende denne kontrol i samarbejde med vandforsyningerne 

og Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvis kontrollen giver anledning til opfølgning, f.eks. 

skærpet kontrol, gennemføres denne i et samarbejde mellem parterne. 

 

For vandforsyninger, som i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag til én 

husstand, og som ikke leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig aktivitet, 

gælder: 

 

Vandet er ikke underlagt obligatorisk kontrol eller kvalitetskrav (jf. § 1 i 

drikkevandsbekendtgørelsen). Middelfart Kommune skal hvert 5 år underrette ejer om, at 

drikkevandet med fordel kan kontrolleres, samt vejlede om hvordan god vandkvalitet kan 

opretholdes. 

 

For vandforsyninger, som i gennemsnit leverer mindre end 10 m3 vand pr. dag til mere 

end én husstand, og som ikke leverer vand som led i en kommerciel eller offentlig 

aktivitet, gælder: 

 

I disse anlæg skal ejeren for egen regning sørge for, at vandet bliver undersøgt, og at 

anlægget opfylder gældende krav (jf. Boringsbekendtgørelsen og/eller DS441). Vandet 

skal kontrolleres ved ”forenklet kontrol” mindst hvert 5. år, jf. 

Drikkevandsbekendtgørelsens bestemmelser. 

 

For vandforsyninger, der leverer vand til én husstand og til kommerciel eller offentlig 

aktivitet, eller alene til kommerciel / offentligt formål, gælder: 

 

I disse anlæg skal ejeren for egen regning sørge for, at vandet bliver undersøgt, og at 

anlægget opfylder gældende krav (jf. Boringsbekendtgørelsen og/eller DS441). Vandet 

skal kontrolleres efter et kontrolprogram, som Middelfart Kommune fastsætter. 

 

Kontrolprogrammet afhænger af vandforsyningens formål og mængde. 

Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 5 lægges til grund for fastsættelse af 

kontrolprogrammets omfang og hyppighed. 

 

Lovhjemmel 

Med retningslinjen udmøntes Drikkevandsbekendtgørelsen. Kommunens mål er, at 

vandet i alle vandforsyningsanlæg skal overholde kvalitetskravene fastsat i 

Drikkevandsbekendtgørelsen. 

Middelfart Kommune vil løbende hjælpe de almene vandværker med at tilpasse 

værkernes kontrolprogrammer. 

1.2. Vandkvalitet fra ikke-almene vandforsyninger 

Drikkevandet skal overholde kvalitetskravene til drikkevand, jf. gældende lovgivning 

Ved vedvarende overskridelser af kvalitetskravene til drikkevand vil Middelfart Kommune 

stille krav om tilslutning til alment vandværk, hvor dette kan ske på økonomisk rimelige 

vilkår. 

 

Lovhjemmel  

Retningslinjen finder anvendelse i forbindelse med Middelfart Kommunes 

myndighedsindgreb efter vandforsyningslovens § 62 og § 29 stk. 3. 

1.3. Videregående vandbehandling 

På almene vandværker skal videregående vandbehandling (dvs. behandling ud over 
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almindelig beluftning, iltning og simpel filtrering) som udgangspunkt undgås.  

Middelfart Kommune er af den opfattelse, at videregående vandbehandling kun bør 

anvendes, når alternativer er grundigt undersøgt, og da kun for en nærmere defineret 

periode. Middelfart Kommune tillader ikke brug af permanent forbyggende 

vandbehandling med mindre konkrete, lokale forhold taler for det.  

 

Al videregående vandbehandling kræver tilladelse. 

 

Naturligt betingede stoffer 

Almene vandforsyninger med et højt naturligt indhold af naturligt- og geologisk betingede 

stoffer (som f.eks. arsen) kræver ikke politisk godkendelse af tilladelse til videregående 

vandbehandling. 

 

Blødgøring 

Blødgøring af drikkevand sænker hårdheden og forhindrer kalkbelægninger i tekniske 

installationer. Flere analyser (der inkluderer økonomiske, tekniske, og miljømæssige 

aspekter) indikerer, at central blødgøring kan være samfundsøkonomisk fordelagtigt og 

bidrage positivt til cirkulær økonomi. Blødgøring kan forlænge levetiden af 

husholdningsapparater- og installationer samt at sænke energiforbruget i husholdninger 

og industri. Fordelen afhænger blandt andet af hårdheden af råvandet og hvilken 

blødgøringsmetode, der benyttes.  

Afgørelsen om blødgøring kræver ikke politisk behandling.  

 

UV behandling 

UV-anlæg anvendes til desinfektion og fjerner levende bakterier og mikroorganismer i 

vandet og kan installeres på de almene vandværkers ledningsnet. UV-anlæggenes effekt 

skal nøje dimensioneres i forhold til den ønskede virkning. Der skal ske en overvågning af 

anlæggets effekt, så det altid leverer den fornødne beskyttelse. Det sker bedst ved, med 

jævne mellemrum, at sætte anlægget i drift, monitere og sikre, at anlægget fungerer 

optimalt. Drikkevandets kvalitet ved afgang vandværk og på ledningsnettet skal 

overholde de gældende bestemmelser i tilsynsbekendtgørelsen.  

Afgørelsen om UV-behandling kræver ikke politisk behandling. 

 

Miljøfremmede stoffer 

Videregående vandbehandling til fjernelse miljøfremmede stoffer kan ikke træde i stedet 

for beskyttelse af grundvandsressourcen. I helt særlige tilfælde og når der ikke er andre 

muligheder, kan der gives tilladelse til fjernelse eller reduktion af miljøfremmede stoffer 

(herunder pesticider og deres nedbrydningsprodukter) for en begrænset periode. Dette 

forudsætter, at det konkret vurderes, at råvandet på længere sigt bliver fri for 

miljøfremmede stoffer, fordi der i indvindingsoplandet er lavet/laves målrettet 

grundvandsbeskyttelse i overensstemmelse med Middelfart Kommunes indsatsplan for 

grundvandsbeskyttelse.  

Afgørelse om reduktion eller fjernelse af miljøfremmede stoffer kræver politisk 

godkendelse. 

 

Private vandforsyningsanlæg 

Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til videregående vandbehandling til ikke-

almene vandforsyningsanlæg i Middelfart Kommune. 

 

Lovhjemmel 

Videregående vandbehandling kræver tilladelse efter vandforsyningslovens § 21, og kan 

kræve inddragelse af Styrelsen for Patientsikkerhed jf. bekendtgørelse om vandindvinding 

og vandforsyning § 9.  

Med henblik på at tilstræbe en reduktion af omfanget af vandbehandling, er det desuden 

et lovkrav, at ansøgninger om videregående vandbehandling indeholder en teknisk, 

økonomisk og miljømæssig redegørelse for valget af indvindingssted og vandbehandling, 

jf. bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 14 stk. 2. 

2.1. Tilstrækkelige ressourcer 

Alle almene vandværker skal have en tilstrækkelig indvindingsreserve på deres 

kildepladser til at kunne forsyne nuværende og fremtidige forbrugere. Hvis en sådan 

reserve ikke er til stede, skal der enten etableres nye boringer, findes nye kildepladser 

eller ske tilstrækkelig sammenkobling med en anden vandforsyning. 
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Den tilladte indvindingsmængde bliver i nye eller ændrede indvindingstilladelser fastsat 

ud fra gennemsnittet af de forudgående fem års produktion med en tillagt mængde 

(typisk 20-30 %), som Middelfart Kommune vurderer størrelsen af i samarbejde med 

vandværket. 

 

Lovhjemmel 

Middelfart Kommune vil i forbindelse med behandling af en ansøgning om tilladelse til 

indvinding af grundvand efter vandforsyningslovens § 20 sikre, at de almene vandværker 

har en indvindingsreserve, så de er i stand til at dække det forventede vandbehov, jf. 

prognosen i denne vandforsyningsplan. 

2.2. Prioritering af vandressourcens anvendelse 

I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for 

vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske 

naturtyper, bør udnyttelsen af grundvandsressourcerne som udgangspunkt prioriteres 

således: 

1. Befolkningens almindelige drikkevandforsyning. 

 

2. Opretholdelse af en miljømæssig acceptabel vandføring og vandstand i vandløb 

samt vandudskiftning og vandstand i søer og vandafhængige terrestriske  

naturtyper i overensstemmelse med vandområdeplanens målsætninger. 

 

3. Andre erhvervsformål. 

Hvis ressourcen er så begrænset, at et miljømål jf. ovenstående punkt 2 må fraviges for 

at opfylde befolknings behov for drikkevand, kan dette kun ske ved en konkret vurdering 

i forbindelse med en vandindvindingstilladelse. 

 

”Andre erhvervsformål”, jf. retningslinjens pkt. 3, kan f.eks. være indvinding til mere 

vandforbrugende industrier, vanding i husdyrbrug, vanding i jordbrugserhvervene,  

vanding af golfbaner og lignende., varmeudvinding og køleformål samt påvirkninger fra 

råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig 

helhedsvurdering. 

Hvor der ikke er tilstrækkelig vandressource til erhvervsformål, skal anvendelsen 

prioriteres således: 

 

1. Vanding i væksthuse og husdyrbrug 

2. Vanding af gartneriafgrøder på friland 

3. Vanding af almindelige landbrugsafgrøder, samt vanding i skovbrug 

Ved nye tilladelser vil der blive taget udgangspunkt i følgende vandingsbehov: 

 1.500 m3 pr. ha pr. år til frilandsgartneri – potteplanter på friland dog 0,5 m3 pr. 

m2 pr. år.  

 1.000 m3 pr. ha pr. år til skovbrug, landbrugsafgrøder herunder også kartofler. 

 1,0 m3 pr. m2 pr. år til væksthusgartneri 

 

Middelfart Kommune vil som udgangspunkt inddrage en indvindingstilladelse, som ikke 

har været udnyttet i 10 på hinanden følgende år og brønden/boringen skal sløjfes. 

 

Den tilladte indvindingsmængde bliver i fornyede indvindingstilladelser, for 

erhvervsindvindere, fastsat ud fra gennemsnittet fra de seneste 10 indberetninger + 25 

%. 

 

Lovhjemmel 

Retningslinjen er hjemlet i vandforsyningslovens § 2. 

Middelfart Kommune vurderer, at retningslinjens prioritering af udnyttelsen af 

vandressourcen er vigtig, hvis der i områder sker så stor en vandindvinding, at 

ressourcen trues af overudnyttelse. 

2.3. Bæredygtig indvindingsstrategi 

Grundvandsindvindere bør sikre en jævn pumpedrift i boringerne således, at 

grundvandsspejlet på kildepladserne varierer så lidt som muligt. 
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Indvindingen skal desuden være bæredygtig således, at den ikke påvirker miljøet 

(grundvand, vandløb og natur) væsentligt. 

Det er vigtigt for den fremtidige forsyningssikkerhed at sikre en optimeret drift af de 

enkelte kildepladser. En for kraftig pumpning medfører en unødvendig stor sænkning i 

grundvandsmagasinet omkring boringen.  

 

Lovhjemmel 

Retningslinjen anvendes i forbindelse med behandling af ansøgninger om tilladelse til 

indvinding af grundvand efter vandforsyningslovens § 20. 

Indvindingsstrategien bliver ligeledes drøftet i forbindelse med de tekniske tilsyn. 

I forhold til bæredygtigheden vil Middelfart Kommune i nødvendigt omfang benytte § 16 

nr. 6 i bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning til at pålægge vandværket at 

kontrollere indvindingens følgevirkning på grundvandsstand, vandløb og våd natur. 

2.4. Begrænsning af vandforbrug 

Både befolkningen og erhvervslivet skal fortsat spare på det almindelige vandforbrug – 

ikke mindst af energimæssige hensyn. 

For industrien betyder det, at virksomheder skal tilrettelægge produktionen, så der 

bruges så lidt vand som muligt, at kølevand bør genbruges og at sekundavand (forurenet 

vand) så vidt muligt nyttiggøres. 

Vandværkerne skal hvert år i marts måned indberette tal for indvundne, udpumpede og 

solgte mængder til Middelfart Kommune. 

Erhvervsindvindere skal hvert år i februar måned indberette indvundne mængder til 

Middelfart Kommune. 

 

Lovhjemmel 

Middelfart Kommune skal i henhold til drikkevandsbekendtgørelsens § 23 stk. 2 vurdere 

de almene vandværkers årlige indberetning af indvundne vandmængder. 

Genbrug af vand: 

Genbrug af vand og nyttiggørelse af sekundavand i industrien fra f.eks. 

afværgepumpninger medfører, at der spares på drikkevandsressourcen til gavn for 

grundvandsmagasiner, vandløb, søer og våde naturtyper mm. 

2.5.  Etablering af ny boring til erhverv 

Har en ejendom indlagt vandværksvand til husholdningsbrug, kan Middelfart Kommune 

give tilladelse til etablering af eget supplerende indvindingsanlæg, hvis nedenstående 3 

ting er opfyldt: 

 Et alment vandværk ikke har en berettiget forventning om at skulle forsyne 

ejendommens erhvervsdel og 

 Ejendommens husholdning fortsat forsynes fra vandværk og 

 Vandet fra eget anlæg anvendes til erhvervsmæssig brug. 

 

Lovhjemmel 

Retningslinjen anvendes i forbindelse med behandling af ansøgninger om tilladelse til 

indvindingsanlæg efter vandforsyningslovens § 21. 

 

Erhverv vil ofte have en økonomisk interesse i at kunne forsyne sig selv fra eget 

indvindingsanlæg. 

Har ejendommen indlagt vandværksvand i forvejen, skal ejendommen beholde denne 

vandforsyning til husholdning og personale. 

 

”Berettiget forventning”: Har vandværket efter aftale med en erhvervsdrivende 

dimensioneret forsyningsledningen til en ejendom efter et forventet erhvervsmæssigt 

forbrug, vil Middelfart Kommune ikke give tilladelse til et privat enkeltvandsanlæg, med 

mindre det almene vandværk er indforstået. 

 

”Erhvervsmæssig brug”: Tilladelse til markvanding meddeles kun, hvis ejendommen er 

registreret som landbrugsejendom. Tilladelse til erhvervsindvinding, f.eks. 

gartnerivanding og erhvervsmæssigt dyrehold, meddeles kun når virksomheden er 

registret i CVR-registret. 

2.6. Etablering af egen vandforsyning 

Indenfor et vandværks forsyningsområde tillader kommunen kun ny privat vandforsyning 

til husholdningsbrug, hvis: 

- det planlagte anlæg kan levere vand af drikkevandskvalitet, og 
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- det almene vandværk ikke kan levere vand på økonomisk rimelige vilkår. 

 

Lovhjemmel 

Middelfart Kommune forventer, at alle ejendomme indenfor et alment vandværks 

naturlige forsyningsområde tilslutter sig vandværket, senest når ejendommens 

indvindingsanlæg er udtjent. Er dette ikke tilfældet, vil retningslinjen blive håndhævet i 

forbindelse med behandling af ansøgninger om tilladelse til indvinding af grundvand efter 

vandforsyningslovens § 20, og ansøgning om boretilladelse efter vandforsyningslovens § 

21. 

2.7. Overflødige brønde og boringer skal sløjfes 

Når et vandforsyningsanlæg bliver overflødigt, skal brønden/boringen som udgangspunkt 

sløjfes. 

Markvandingsanlæg og andre anlæg, der ikke har været anvendt over en periode på 

mere end 10 år, skal som udgangspunkt sløjfes. 

Boringer og brønde, der ikke er i aktiv drift, kan udgøre såvel en risiko for forurening af 

grundvandet som en sundhedsmæssig risiko (opblomstring af bakterier) og en risiko for, 

at dyr eller mennesker kan falde i en ikke-vedligeholdt brønd. 

Man kan få tilladelse til at indvinde vand fra en eksisterende brønd eller boring, hvis den 

skal bruges til erhverv, der har behov for større mængder vand (f.eks. erhvervsmæssigt 

dyrehold eller gartneri). Det er dog en forudsætning, at et alment vandværk ikke har en 

berettiget forventning om at opfylde det behov, som brønden/boringen skal dække (link 

til administrationsgrundlag). 

 

Der gives ikke, som udgangspunkt, tilladelse til at beholde boringer og brønde til 

hobbybrug, f.eks. havevanding, vask af private biler og vanding af grøntsager til eget 

forbrug mm. 

 

Lovhjemmel 

Middelfart Kommune forventer, at overflødige boringer og brønde sløjfes i henhold til 

gældende lovgivning. Er dette ikke tilfældet, vil kommunen benytte vandforsyningslovens 

§ 36 til at påbyde, at den overflødige boring eller brønd sløjfes. Om nødvendigt vil 

Middelfart Kommune indledningsvis benytte vandforsyningslovens § 35 til at tilbagekalde 

indvindingstilladelsen uden erstatning. 

2.8. Grundvandssænkning 

Enhver, der udfører grundvandssænkning, skal i videst muligt omfang sikre sig, at 

grundvandssænkningen ikke medfører skader på anden persons ejendom. 

Erstatningsansvar i forbindelse med grundvandssænkning følger af vandforsyningsloven, 

byggeloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. 

 

Lovhjemmel 

Bygherrer skal i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, hvor der gennemføres 

grundvandssænkning, redegøre for, hvordan man vil undgå at skade omkringliggende 

bygninger, anlæg, vandløb og beskyttede naturtyper. 

Middelfart Kommune skal tydeliggøre, at der er et erstatningsansvar i forbindelse med 

eventuelle skader fra sænkning af grundvandsstanden jf. vandforsyningslovens § 28 og 

naturbeskyttelseslovens § 3. 

2.9. Beskyttelsesområder til almene vandværkers boringer 

I forbindelse med godkendelse af indvindingsboringer til almene vandværk skal der 

fastlægges et beskyttelsesområde. 

 

Beskyttelsesområdet afgrænses af en cirkel med centrum i boringen og en radius på 300 

m. Inden for dette område forbydes det fremtidigt at indrette nedsivningsanlæg eller 

andre anlæg, der ved udledning af væsker kan forurene grundvandet. 

Afledning af tagvand kan dog ske i en afstand af mindst 25 meter til boringen. 

 

Lovhjemmel 

Beskyttelsesområdet fastlægges for at forebygge forurening af det vand, der skal 

indvindes. Retningslinjen er en videreførelse af sædvanlig administrationspraksis og har 

hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven § 22. 

3.1. Decentral vandindvinding 

Den decentrale vandindvinding bør opretholdes. 

Den fremtidige produktion af drikkevand i Middelfart Kommune skal baseres på en 
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spredt indvindingsstruktur. 

 

Lovhjemmel 

Retningslinjen anvendes i forbindelse med behandling af ansøgninger om tilladelse til 

indvinding af grundvand efter vandforsyningslovens § 20. Middelfart Kommune vil i 

nødvendigt omfang benytte § 16 nr. 6 i bekendtgørelse om vandindvinding og 

vandforsyning til at pålægge vandværket, at kontrollere indvindingens følgevirkning på 

grundvandsstand, vandløb og våd natur. 

3.2. Nødforsyning 

Almene vandværker, der ikke har flere uafhængige kildepladser og flere selvstændige 

behandlingslinjer, skal som udgangspunkt have forbindelse til mindst en nærliggende 

vandforsyning, så der er mulighed for forsyning forbrugerne i en nødsituation. 

 

Almene vandværker, der ikke umiddelbart kan etablere en ledningsforbindelse til en 

anden vandforsyning (f.eks. på grund af en isoleret beliggenhed), skal sikre 

forsyningssikkerheden på anden vis. For eksempel ved særlig fokus på hensigtsmæssig 

placering af boringer, grundvandsbeskyttelse, god teknisk og hygiejnisk tilstand af 

boringer, udpumpningsanlæg, vandbehandling, beholdere og bygninger m.m.  

 

Almene Vandværker, der råder over en nødforsyningsledning skal, som del af deres 

beredskabsplan, have en procedure for drift, vedligehold og ibrugtagning af 

nødforbindelsen. Vandværket skal desuden dokumentere, at proceduren sikrer, at 

gældende kvalitetskrav til drikkevand kan forventes overholdt i en beredskabssituation. 

 

Lovhjemmel 

Middelfart Kommune forventer, at nødvendige ledningsforbindelser mellem vandværkerne 

etableres på frivillig basis indenfor planperioden. Kommunen vil afhængigt af situationen, 

og i tilfælde hvor det vurderes nødvendigt, benytte vandforsyningslovens § 48 til at 

påbyde samarbejde mellem de pågældende vandværker, så den planmæssige udbygning 

af ledningsforbindelse mellem vandværkerne sikres. 

I tilfælde hvor der er nærliggende fare for, at drikkevandet kan blive sundhedsfarligt, vil 

Middelfart Kommune benytte vandforsyningslovens § 62 til at påbyde vandværket at 

tilvejebringe en sikker vandforsyning. Det kan være i tilfælde, hvor vandværket kun har 

én boring, og hvor det på grund af boringens alder og stand vurderes, at der er 

nærliggende fare for, at overfladevand kan trænge ind i boringen, eller at boringen kan 

falde sammen. 

3.3. Beredskabsplan 

Middelfart Kommune opfordrer alle almene vandværker til at have en intern 

beredskabsplan, der beskriver anlægsforhold, procedurer, ansvarsforhold, intern 

kommunikation med videre sådan, at disse oplysninger hele tiden er opdaterede og 

tilgængelige. 

 

Lovhjemmel 

Retningslinjen finder anvendelse i forbindelse med Middelfart Kommunes afgørelser om 

kontrolprogrammer jf. drikkevandsbekendtgørelsens § 7. Retningslinjen udmønter 

bekendtgørelsens Bilag 4, hvori der stilles krav om at kontrolprogrammet skal indeholde 

midler til at afbøde risiko for menneskers sundhed. 

3.4. Forsyningsområder 

På kortsiden af Vandforsyningsplanen er angivet, hvilke områder de enkelte vandværker 

skal forsyne. De udlagte forsyningsområder dækker hele kommunen med undtagelse for 

Fænø og Brandsø. 

Inden for forsyningsområderne forudsættes det, at vandværket kan levere den 

nødvendige vandmængde, og at der etableres de nødvendige forsyningsledninger efter de 

fastlagte målsætninger og bestemmelser i planen. 

Vandværkerne må ikke anlægge vandledninger i strid med vandforsyningsplanens 

områdeafgrænsninger. Er vandværker enige om at ændre på grænserne for de respektive 

forsyningsområder, skal de kontakte Middelfart Kommune. 

 

Lovhjemmel  

I vandforsyningsplanen er der fastsat justeringer af forsyningsområderne i forhold til de 

tidligere vandforsyningsplaner. Disse justeringer er aftalt med de berørte vandværker. 

Kommunalbestyrelsen kan jf. Vandforsyningslovens § 29 bestemme, at en eller flere 
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ejendomme skal tilsluttes et alment vandværk, hvis de samlede forhold i området, eller 

den enkelte ejendoms forhold, taler for det. 

3.5. Ledningsregistrering  

Almene vandværker skal have ajourførte elektroniske registreringer over ledningsnettets 

beliggenhed.  

Ledningsregistreringerne skal kunne afleveres i et format, der kan hentes ind i 

Middelfart Kommunes GIS-kort (elektroniske kort). 

Det anbefales, at ledningsregistreringerne løbende suppleres med oplysninger 

om ledningsdimension, materiale, alder og placering af stophaner. 

 

Lovhjemmel  

I henhold til bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning skal en vandforsyningsplan 

indeholde en angivelse af beliggenheden af almen vandværkers ledningsnet. Middelfart 

Kommune forventer, at alle almene vandværker indenfor planperioden bliver i stand til at 

aflevere ledningsregistreringer i et format, der kan hentes ind i kommunes GIS-kort. 

Jf. bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 14 nr. 8 skal almene 

vandværkers ansøgning om endelig indvindingstilladelse indeholde oplysninger om 

beliggenhed og udformning af ledningsnet med angivelse af materialer, dimensioner og 

trykzoner. 

3.6. Alle almene vandværker skal samarbejde  

For at sikre forsyningssikkerheden, skal de almene vandværker i kommunen arbejde 

sammen. Formålet er at lette det enkelte vandværks arbejde og samtidigt sikre 

forbrugerne kvalitet og kvantitet i drikkevandsforsyningen. 

Kommunen og vandværkerne har sammen opdelt vandværkerne i grupper, indenfor 

hvilke vandværkerne skal kunne nødforsyne hinanden og på anden måde samarbejde og 

samtidigt opretholde den decentrale vandindvinding.  

I planperioden skal vandværksgrupperne identificere mulige fælles udfordringer, som 

med fordel fremover kan løses i fællesskab. Det kan være indenfor emner som IT 

sikkerhed, grundvandsbeskyttelse, optimering af nødforsyning, administration, 

klimatilpasning (boringer, værker), energioptimering med mere. 

 

Lovhjemmel 

Samarbejdet i grupperne skal ske frivilligt. I sidste ende kan Middelfart Kommune, 

afhængig af situationen, benytte vandforsyningslovens § 48 til at påbyde samarbejde 

mellem de pågældende vandværker, så den planmæssige forbedring af den samlede 

forsyningssikkerhed i kommunen højnes. 

3.7. Klimafokus og energioptimering 

Alle almene vandværker skal i videst mulig omfang anvende bedst mulig teknologi i 

forhold til energioptimering og dermed sænke CO2
 udledningen. 

Vandværker skal optimere energiforbruget mest muligt både i forbindelse med ny-

investeringer i f.eks. energibesparende pumper, og når der renoveres på vandværk og 

ledningsnet.  

Desuden skal vandværkerne have fokus på genanvendelse. F.eks. kan udtjente plastrør 

kan sendes til genanvendelse. Også i forhold til nye løsninger, som f.eks. fremtidig 

genanvendelse af vand i interne processer.  

 

Forpligtende samarbejde 

Middelfart Kommune indgår i DK2020-samarbejdet, der forpligter kommunen til at leve 

op til Parisaftalens målsætninger, der blandt andet reduktion af drivhusgasudledninger og 

blive klimaneutral. Retningslinjen understøtter denne forpligtelse. 
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