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1. INDLEDNING 

Vestforbrænding I/S (VF) anmoder hermed Ballerup Kommune (BK) om at behandle og godkende 
dette projektforslag for forsyning af ny bebyggelse ved Måløv Hovedgade i henhold til 
bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg. 
 
VF anmoder desuden BK om at beslutte, at projektforslag for fjernvarme ikke skal sammenlignes 
med en fossil reference, jf. Projektbekendtgørelsens §15, stk. 5. 
  
Projektforslaget går ud på at etablere en fjernvarmeledning til forsyning af ny bebyggelse 
bestående af 12 nye boliger. Desuden indgår, at omkringliggende enfamiliehuse kan forsynes med 
fjernvarme med stikledninger fra den nye distributionsledning og eksisterende ledninger i 
området.   
 
Projektforslaget er samfundsøkonomisk fordelagtigt og desuden fordelagtigt for VF og kunderne. 
 

1.1 Plangrundlag 
Området, hvor den nye bebyggelse skal opføres, er udlagt til naturgas. Ved godkendelse af dette 
projektforslag ændres forsyningsområdet til fjernvarme.  
 

1.2 Organisering  
VF er bygherre.  
 

1.3 Forundersøgelse 

1.3.1 Kort 
Nedenfor ses oversigtskort over projektforslagsområdet, med en foreløbig placering af ledninger 
til den nye bebyggelse med punkthus og rækkehuse. 
 
Kortet viser de matrikler, der er omfattet, samt en mulig ledningstrace. Matriklen med den nye 
bebyggelse ligger midt mellem andre matrikler, som i dag er forsynet med naturgas. Desuden 
vises de omkringliggende ejendomme, der får mulighed for at skifte til fjernvarme (resten af 
område 1 samt område 2). 
 
De matrikler, der ligger omkring området med ny bebyggelse, er vurderet oplagte at medtage i 
dette projektforslag, baseret på deres varmebehov og korte afstand til ledningerne. De vil i 
princippet kunne forsynes uden projektforslag, da de alle vil kunne tilsluttes med stikledninger fra 
ledninger på matrikler, der er godkendt til fjernvarme. 
 
Området med ny bebyggelse kan forsynes fra de eksisterende ledninger med en kort ledning, og 
der er belyst to muligheder.  
 
På kortskitsen er vist det første forslag, hvor VF forsyner området med ny bebyggelse med 
ledninger frem til hver bygning via en ledning over matrikel 33a, der er markeret med en rød 
elipse. VF og bygherren for den nye bebyggelse samt grundejerne for de berørte matrikler har 
drøftet et alternativ til det første forslag, hvor området i stedet forsynes via en ledning over 
matrikel 14n og, at bygherren desuden etablerer alle ledninger til den nye bebyggelse i 
forbindelse med byggemodningen.   
 
Kortet medfølger desuden som bilag 1 til projektforslaget. 
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Figur 1-1 Oversigtskort over projektforslagets område 1 og 2 

1.3.2 Bebyggelse og behov 
Der er regnet med, at fjernvarmen forsyner 21 boliger, som omfatter både lejligheder, rækkehuse 
og enfamiliehuse. Det forventede varmebehov for projektforslagsområdet er 274 MWh.  I 
byudviklingsområdet er der 12 boligenheder fordelt på 6 rækkehuse og et punkthus samt 8 
eksisterende boliger. 
 

Ballerup Kommune Antal Areal
Behov i 

alt
Heraf ny 
bebyg.

Heraf 
konvert. Behov

Energiområde kunder m2 MWh MWh MWh kWh/m2

1. Måløv Liljevangsvej byudvikling 15 1.906 140 140 0 73
2. Måløv Liljevangsvej med stik 6 1.120 134 0 134 120
Kunder, der tilsluttes 21 3.026 274 140 134 91  

Tabel 1-1 Bebyggelse og varmebehov 

1.3.3 Arealafståelse og servitut 
Ledningstraceet skal som nævnt ovenfor krydse matrikel 14n eller evt. matrikel 33a for at komme 
til den nye bebyggelse. Det vil derfor være nødvendigt at tinglyse en ret til, at ledningen kan 
etableres på den udvalgte private matrikel.  
 
Desuden vil matriklerne 33 g, c, og d blive berørt. 
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1.4 Myndigheder 

1.4.1 VVM 
VF vurderer, at VVM-screening ikke er nødvendig for fjernvarmenettet, da alle ledninger placeres 
efter sædvanlige lægningsprincipper under terræn og, at vandet, der cirkuleres i ledningsnettet, 
er behandlet fjernvarmevand. 
 
Hvis BK skønner det nødvendigt, vil VF fremsende en VVM-screening i det format BK ønsker. 

1.4.2 Normer og standarder 
Projektet udføres efter relevante normer og standarder. 
 

1.5 Berørte parter 
VF har som nævnt drøftet muligheden for fjernvarme med bygherren for den nye bebyggelse, 
herunder forslag til tracering af ledninger, der ligger hensigtsmæssigt i forhold til både den nye og 
eksisterende bebyggelse.  
 
VF har endvidere været i dialog med EVIDA og modtaget oplysninger om gennemsnitligt 
gasforbrug og stiklængder for de ejendomme, der planlægges konverteret fra gas til fjernvarme.  



Rambøll – Projektforslag for fjernvarme til ny bebyggelse Måløv Hovedgade

 

Doc ID 1361658-4 / VF-3-184  

Projektforslag for fjernvarme ved Måløv Hovedgade

6/22

2. ANLÆGSBESKRIVELSE 

2.1 Anlæggets hoveddisposition  
Tilslutningen til VF’s fjernvarmenet fremgår af bilag 1, hvoraf fremgår, at der kun er tale om nye 
mindre distributionsledninger og stik, primært i byudviklingsområdet.  
 

2.2 Tekniske specifikationer  

2.2.1 Dimensionering  
Fjernvarmenettet dimensioneres ud fra en afkøling på 40 grader. Det vurderes at det eksisterende 
ledningsnet kan understøtte udvidelsen af varmebehovet indenfor projektforslagsområdet.  
 
Der skal ikke etableres ny produktionskapacitet af hensyn til tilslutningen, da der er ledig 
spidslastkapacitet i VF’s forsyningsområde. Der bliver dog på længere sigt behov for yderligere 
0,1 MW spidslastkapacitet som følge af projektforslaget. 
 
Forudsat tilslutning og salg i slutår Tilslutning 100% Besparelse 0%
Vestforbrænding Årssalg Årsprod. An kunder An net Grundlast
Benyttelsestid, timer 2.000 3.000 5.000
Områder MWh MWh MW MW MW
1. Måløv Liljevangsvej byudvikling 140 161 0,07 0,05 0,03
2. Måløv Liljevangsvej med stik 134 145 0,07 0,05 0,03
I alt 274 306 0,1 0,10 0,1  

Tabel 2-1 Kapacitetsforhold 

2.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper  
De præisolerede rør til fjernvarme får indbygget lækageovervågning. 
 

2.3 Projektets gennemførelse 

2.3.1 Tidsplan 
Tidsplanen anslås til følgende: 

 
August 2021 Projektforslaget sendes til BK 
September 2021 Projektforslag behandles og sendes i skriftlig høring 
December 2021 Projektforslag godkendes 
December 2021 Anlægsarbejde kan påbegyndes 

 
Ledningsanlæg kan etableres af VF december 2021 med kort varsel, når det er hensigtsmæssigt i 
forhold til byggemodningen. 
 
Bygherren har desuden mulighed for at påbegynde anlæg af distributionsledninger på den største 
matrikel 33g, da fordelingsledninger på en matrikel har karakter af blokvarmeledninger og ikke er 
omfattet af Projektbekendtgørelsen. Dette blokvarmenet kan forsynes med en midlertidig mobil 
kedel til byggevarme, hvis der bliver behov for det. 
 
Hvis Projektforslaget mod forventning ikke bliver godkendt, kan bygherren etablere en gaskedel 
eller en individuel varmepumpe på samme lokation, hvor blokvarmenettet er planlagt tilsluttet VF. 
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2.3.2 Anlægsudgifter for projektforslaget 
I de følgende er vist anlægsudgifterne samt fordeling af finansieringen i prisniveau 2021 og 
ekskl. moms 
 
Investeringer 
Fjernvarmenet og stikledninger  1,0 mio.kr. 
Spidslast    0,1 mio.kr. 
Kundeanlæg    0,6 mio.kr. 
Afpropning af gasnet   0,1 mio.kr. 
I alt investering   1,8 mio.kr. 
 
Finansiering 
 
Kunderne 
Kundeanlæg     0,6 mio. kr. 
Byggemodningsbidrag og tilslutningsbidrag  0,8 mio. kr. 
I alt     1,4 mio. kr. 
 
Vestforbrænding 
 
Alle øvrige investeringer    0,4 mio. kr. 
 
Finansiering i alt   1,8 mio. kr. 
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3. VURDERING AF PROJEKTFORSLAGET 

Siden BK godkendte VF’s seneste projektforslag for fjernvarme til tæt bebyggelse i Ballerup 
Kommune, herunder området i Måløv, er mange forhold ændret, som betyder, at det bør 
overvejes at revurdere planerne og justere områdeafgrænsningen mellem fjernvarme og 
naturgas. Der kan bl.a. peges på følgende forhold: 
 

 Det er en energi politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossile 
brændsler og, at vindenergi og biomasse skal yde et væsentligt bidrag. Det er derfor 
vigtigt, at fjernvarmen udbygges overalt, hvor det er samfundsøkonomisk og 
selskabsøkonomisk fordelagtigt, da fjernvarmen har mulighed for at udnytte både 
biomassekraftvarmen og den fluktuerende vindenergi på længere sigt. 

 
 Senest indgår i Klimaaftalen for energi og industri mv. af 22. juni 2020, som er baseret på 

et bredt flertal i Folketinget, at den fossile naturgas skal udfases snarest og, at 
fjernvarmen ikke længere skal sammenlignes med fossil naturgas i den 
samfundsøkonomiske analyse. 
 

 I VF’s forsyningsområde arbejder kunderne og VF med at sænke returtemperaturen, så 
nettet får ekstra kapacitet, og VF planlægger at øge kapaciteten med fordelagtig 
grundlast. Desuden udbygges produktionskapaciteten i den øvrige del af det 
Storkøbenhavnske fjernvarmenet med samfundsøkonomisk fordelagtige anlæg. 

 
 Samlet set betyder det, at der er et potentiale for at udbygge VF’s fjernvarmenet til ny 

bebyggelse og til gasforsynede ejendomme, der ellers ville skifte til individuelle 
varmepumper.  

 
3.1 Driftsforhold 

De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra VF på lige fod med de eksisterende forbrugere i 
forsyningsområdet. Ved eventuelt udfald af hovedforsyningen fra anlægget i Glostrup og 
spidslastcentralen på Hedegårdens varmecentral vil Måløv spidslastcentral være reserve. 
 
VF vil selv producere den ekstra varmeleverance til dækning af mersalget og varmetabet i de nye 
ledninger ud fra en samlet optimering, hvor mest mulig leveres fra VF. 
 

3.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering 

3.2.1 Valg af beregningsmodel og metode 
VF og Rambøll har været i dialog med VEKS, CTR og HOFOR om beregningsmodellen for 
samfundsøkonomiske beregninger til det Storkøbenhavnske fjernvarmenet. 
 
Der var enighed om, at den model, som er lagt frem på VEKS’s hjemmeside, ikke umiddelbart kan 
anvendes i VF’s forsyningsområde, bl.a. fordi VF har begrænsede muligheder for at afsætte 
affaldsvarme til CTR og VEKS om sommeren. 
 
Den model, som kan hentes på VEKS hjemmeside, er desuden baseret på en antagelse om, at 
tilslutning af nye kunder kædes sammen med en tilsvarende udbygning med store 
havvandsbaserede varmepumper. Det vil sige, at scenariet med nye kunder inkluderer 
investeringer og produktion fra de store varmepumper. De forudsatte varmepumpe er imidlertid 
ikke samfundsøkonomisk fordelagtige, og vil derfor ikke kunne godkendes. 
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Rambølls metode, der er benyttet på VF’s områder, baseres på lastfordelingen ved en marginal 
udvidelse af varmemarkedet i forhold til en reference med godkendte produktionsanlæg. Desuden 
tages udgangspunkt i marginale driftsparametre for de kraftvarmeværker, der får en marginal 
ændret produktion, frem for gennemsnitsværdier. 
 
De to metoder belyser den usikkerhed, der er omkring beregningen af den samfundsøkonomiske 
pris. 
 
VF forventer, at det fortsatte arbejde med Varmeplan Hovedstaden vil lede frem til en ny model 
for den samfundsøkonomiske analyse. 
 
Projektforslaget er vurderet i forhold til en individuel reference uden naturgas, og det antages, at 
alternativet til fjernvarmen er individuelle luft/vand baserede varmepumper, der etableres samme 
år, som fjernvarmen forudsættes etableret i projektforslaget. 

3.2.2 Projektforslaget  
De samfundsøkonomiske beregninger er i dette projektforslag baseret på Energistyrelsens 
forudsætninger af oktober 2019 og Finansministeriets nøgletalskatalog af marts 2021. 
 
Disse forudsætninger er indarbejdet i Rambølls generelle samfundsøkonomiske model, hvor alle 
mellemregninger og forudsætninger er dokumenteret mht. brændselspriser, virkningsgrader, 
driftsomkostninger, elpriser, emissionsomkostninger og indflydelsen af skatter og tilskud. 
Derved fås en samfundsøkonomisk balancepris i kr./MWh for hver produktionsenhed. Det er den 
pris, som anvendt i hele tidshorisonten på 20 år, vil give samme nutidsværdi, som den forudsatte 
pris, der følger en prisudvikling. Den gennemsnitlige pris i beregningspriser er 222 kr/MWh. 
 
De samme beregningsforudsætninger ligger til grund for de modeller, der foreligger på VEKS’s 
hjemmeside. Med denne model fås tilsvarende en pris i beregningspriser på 331 kr/MWh for et 
normalårsforbrug og 295 kr/MWh for et vægtet gennemsnit af månedspriser svarende til et 
normalårsforbrug. 
 
Forskellen i de to modeller ligger i antagelser om hvilke anlæg, der er til rådighed i de kommende 
20 år i det Storkøbenhavnske fjernvarmesystem og med hvilke tekniske parametre. 
 
I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er i henhold til Energistyrelsens forudsætninger 
indregnet:  

 miljøgevinsten ved reduktion af CO2 indenfor og udenfor kvotemarkedet;  
 den ækvivalente drivhuseffekt af de øvrige drivhusgasser CH4 og N2O; 
 miljømæssige skadesomkostninger fra emission af SO2, NOx og partikler PM2,5; 
 afledte virkninger af afgiftsprovenuet med skatteforvridnings faktor 1,10; 
 en nettoafgiftsfaktor på 1,28; 
 afpropningsgebyret, som dækker aktuelle omkostninger ved afpropning. 

 
Anlægspriserne for ledningsanlæg er baseret på erfaringer fra Rambøll’s projekter for anlæg af 
fjernvarmenet i områder, der svarer til projektforslagets område. De fremgår af bilag 6.  
 
Der er benyttet samme erfaringspriser for investeringer, levetider samt driftsudgifter for 
kundeanlæg, som blev benyttet i VF’s tidligere projektforslag, som vist i bilag 6. Driftsudgifterne 
blev bestemt ud fra gennemsnitlige omkostninger for nogle af de større kunder, som havde 
tilgængelige data for abonnement service og øvrige omkostninger. 
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Den samfundsøkonomiske nutidsværdigevinst af projektforslaget med ovennævnte priser 
beregnet til mellem 1,5 mio. kr., og 1,8 mio.kr.  
 
 
Projektforslag alternativ Basis år 2021 priser 1000 kr
Samfundsøkonomiske beregningspriser Projekt Reference
Investering 1000 kr 1.593 2.771
D&V Til produktionsanlæg og ledningsnet 1000 kr 577 828
Brændsel og produktion, inkl. miljø og CO2 Elprisfaktorer 1000 kr 1.337 1.430
Afgiftsforvridningstab 1000 kr 1 -1
Samfundsøkonomi i alt 1000 kr 3.509 5.028
Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 1.519
Samfundsøkonomisk  balancepris for fjernvarmeproduktion kr/MWh 331 0

Måløv

 

Tabel 3-1 Samfundsøkonomi baseret på model fra VEKS 

 
Projektforslag alternativ Basis år 2021 priser 1000 kr
Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter Projekt Reference
Investering 1000 kr 1.593 2.771
D&V Til produktionsanlæg og ledningsnet 1000 kr 577 828
Brændsel og produktion Elprisfaktorer 1000 kr 982 1.200
Afgiftsforvridningstab 1000 kr -4 -1
Beregningspris for CO2 emission, udenfor og indenfor kvotemarkedet 1000 kr 16 41
Skadesomk ved SO2, Nox og PM2,5 1000 kr 28 189
Samfundsøkonomi i alt 1000 kr 3.191 5.028
Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 1000 kr 1.837
Samfundsøkonomisk  balancepris for fjernvarmeproduktion kr/MWh 222 0

Måløv

 

Tabel 3-2 Samfundsøkonomi med Rambølls model 

 
Det bemærkes, at den interne rente er høj, fordi investeringen i de alternative individuelle 
varmepumper er af samme størrelsesorden som investeringerne i fjernvarme. 
 
Der henvises i øvrigt til vedlagte resume af beregningerne i bilag 2, samt eksternt bilag, som kan 
rekvireres hos VF. 

3.2.3 Øvrige miljøforhold 
De væsentligste miljømæssige forhold, herunder de samfundsøkonomiske omkostninger ved CO2 
emissionen er indeholdt i de samfundsøkonomiske omkostninger. Da den samfundsøkonomiske 
værdi af CO2 emissionen er indregnet i samfundsøkonomien, må den ikke tillægges særskilt vægt 
i kommunalbestyrelsens behandling af projektforslaget. Det ses, at miljøomkostningerne, som 
indgår i Energistyrelsens beregningsforudsætninger, kun udgør 2-4% af de samlede omkostninger 
og derfor er helt uden betydning. 

Derimod er det relevant at notere sig, at projektforslaget er en langsigtet investering, der er med 
til at realisere den langsigtede målsætning om at blive uafhængig af fossile brændsler på den 
mest samfundsøkonomiske måde. 

Det er i den forbindelse et vigtigt element i projektforslaget, at konverteringen af individuelle 
anlæg til fjernvarme både fremmer energieffektiviteten og fleksibelt elforbrug. Dermed bidrager 
projektforslaget til at udnytte den fluktuerende vedvarende energi i energisystemet.  
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I dette projektforslag konverteres naturgasforbrug svarende til 40 tons CO2 /år på ikke 
kvoteregulerede virksomheder med gas- eller oliekedler til den kvoteregulerede fjernvarme. 

Denne CO2 besparelse er inkluderet i samfundsøkonomien, idet der, som nævnt ovenfor, er 
regnet med Energistyrelsens forudsætninger for priser på CO2 indenfor og udenfor 
kvotemarkedet. 

Ved sammenligningen mellem fjernvarme og individuelle varmepumper er alle forhold omkring 
emissioner inkluderet i de samfundsøkonomiske priser. Dog kan der være lokale miljøgener ved 
nogle af varmepumperne i den tætte bebyggelse, som ikke er prissat. 

3.3 Selskabsøkonomi for VF 
Den samlede gevinst for lokalsamfundet for projektforslaget er, jf. vedlagte beregninger, anslået 
til 1,8 mio. kr. som nutidsværdi med en diskonteringsrente på 1% 
 
Denne gevinst kan ud fra de normale leveringsbetingelser umiddelbart fordeles med 0,6 mio.kr til 
kunderne i projektforslagets område og 1,2 mio.kr til VF og dermed alle kunderne, da VF’s gevinst 
kommer kunderne til gode. 
 
VF og bygherren for den nye bebyggelse har desuden indgået en særlig aftale med hensyn til 
anlæg og drift til begge parters fordel. 
 

3.4 Følsomhedsvurdering  
 
I de følgende afsnit vurderes økonomiens følsomhed over for ændrede forudsætninger. 

3.4.1 Varmesalgets udvikling 
For at vurdere følsomheden overfor faldende varmebehov antages, at det samlede behov falder 
med 10% for alle kunder over 20 år. 

Hvis varmebehovet falder med 0,5% om året i en periode på 20 år til i alt 10% i slutåret, falder 
den samfundsøkonomiske gevinst kun med 0,014 mio. kr. Det skyldes, at både fjernvarmen og 
referencen med varmepumper har lave energiomkostninger. 

Selskabsøkonomien falder med 0,069 mio.kr. eller ca. 8%. 

3.4.2 Anlægsinvesteringer 
En anden følsom parameter er anlægsinvesteringerne.  
 
Hvis investeringerne i fjernvarmenet stiger med 10%, falder den samfundsøkonomiske gevinst 
med 0,10 mio. kr. og gevinsten for lokalsamfundet falder med 0,07 mio.kr. 
 
Hvis investeringerne i kundeanlæg og individuelle varmepumper falder med 10%, falder den 
samfundsøkonomiske gevinst med 0,06 mio.kr. i forhold til referencen med individuelle 
varmepumper, og gevinsten for lokalsamfundet falder med 0,05 mio.kr. 
 
Projektforslagets samfundsøkonomi forringes således med 0,16 mio. kr. hvis både 
anlægsomkostninger for ledningsnet anlæg i bygningerne udvikler sig med 10% i ugunstig 
retning. 

3.4.3 Elprisen 
Den samfundsøkonomiske elpris indgår i både projektforslag og i varmepumpereferencen. 
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Hvis den samfundsøkonomiske markedspris på el (uden bidrag til distribution) sænkes med 10% 
reduceres den samfundsøkonomiske gevinst med 0,14 mio.kr. 
 
 

3.5 Selskabsøkonomi for EVIDA og omkostninger ved afprobning 
Der er skal ikke længere betales kompensation til EVIDA for konvertering fra gas til fjernvarme. 
Derimod skal der fortsat betales omkostninger ved afkobling. 
 
Hvis der ikke er behov for fortsat levering af naturgas til en kunde, eksempelvis til kogebrug eller 
procesformål, vil der være krav om, at naturgasstikket skal afproppes. EVIDA opgør omkostninger 
til evt. afpropning af naturgasstik. Beløbet kan reduceres, hvis arbejdet koordineres for et 
område, så flere kunder afkobles samlet. Det er anslået, at det samlede beløb udgør ca. 0,13 
mio.kr. Beløbet er medtaget som en samfundsøkonomisk omkostning. Hvis der ikke opnås tilskud 
til afkobling, vil VF betaler afkoblingsgebyr direkte til EVIDA og indregner det i varmeprisen. 
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4. BRUGERFORHOLD 

Der er regnet med VFs fjernvarmetarif pr. 1. marts 2021.  
 
VF tilbyder at give kunder med et varmebehov over 40 MWh/år, der konverterer fra olie eller 
naturgas, et kampagnetilbud i en tidsbegrænset periode i form af gratis tilslutning og gratis 
kundeinstallation. 
 
Enfamiliehuse og mindre ejendomme med et varmebehov under 40 MWh skal selv afholde 
omkostninger til kundeinstallation samt betale de faktiske omkostninger til stikledningen. 
 
For ny bebyggelse skal kunder betale tilslutningsafgift og byggemodningsafgift, der dækker de 
mindste distributionsledninger og stik, og der gives ikke rabat på kundeinstallation. 
 
Den samlede brugerøkonomiske gevinst som nutidsværdi er med 1% i kalkulationsrente beregnet 
til 0,6 mio. kr. (ekskl. moms.). 
 
Den gennemsnitlige besparelse første år for alle kunder, der får fjernvarme er beregnet til 19 %. 
 
Den gennemsnitlige besparelse som nutidsværdi for alle kunder er beregnet til 13 %. 
  
Diskonteringsrente % 1,00% 1,00%
Samlet brugerøkonomi 1000 kr 3.888 4.456
Brugerøkonomisk gevinst ved projekteg, nutidsværdi 1000 kr 569
Gennemsnitlig besparelse i.f.t.  Varmepumper % 19%
Besparelse i nutidsværdi ift referencen i pct af nutidsværdi % 13%  

Tabel 4-1 Brugerøkonomi for alle brugere 

 
I den nedenstående figur er vist brugerøkonomien for tre udvalgte kunder med arealer på hhv. 
50.000 m2, 5.000 m2 og 130 m2, der vælger fjernvarme frem for en ny naturgaskedel for 
eksisterende og der vælger fjernvarme fremfor varmepumper for ny bebyggelse med lavere 
varmebehov. 
 
Det ses, at fjernvarmen er konkurrencedygtig for alle kundekategorier, når kunden alternativt 
skal etablere eget anlæg, uanset om det er naturgas eller varmepumper. 
 
Der er ikke taget hensyn til muligt tilskud til at udskifte gaskedler til enten fjernvarme eller 
varmepumper. 
 
For kunder med et behov over ca. 40 MWh/år er der endog en fordel ved at skifte fra naturgas til 
fjernvarme uanset, om der lige forinden er installeret en ny kondenserende kedel med en 
årsvirkningsgrad på 96% 
 
For alle kunder uanset størrelse, der allerede har installeret en varmepumpe, er der først økonomi 
i fjernvarmen, når kunden skal udskifte varmepumpen. 
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Fjernvarme Vestforbrænding Enhed
Brugerøkonomi 1. år prisniveau marts 2021 ekskl. Moms Stor kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde
Opvarmet areal m2 50.000 5.000 500 130 50.000 5.000 500 130
Enhedsbehov kWh/m2 100 100 100 100 100 100 100 100
Varmebehov MWh 5.000 500 50,0 13,0 5.000 500 50 13,0
Kapacitet an bruger kW 3.333 333 33 10 3.333 333 33 10
Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning
Stikledningslængde inkl. i byggemodning m 0 0 20 20 0% 0 20 20
Stikledningsafgift (sla.) kr. 0 0 56.227 56.227 0 0 56.227 56.227
Byggemodningsbidrag kr. 0 0 0 0 0 0 0 0
Anlægsbidrag i kr/MW for eks/ny beb. 0 220 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundeinstallation  kr. 723.152 223.527 69.092 28.000
Afpropning af gasstik, betales af Vestforbrænding kr. 0 0 0 0
Kundeinstallation i alt kr. 723.152 223.527 69.092 28.000 723.152 223.527 69.092 28.000
Tilslutningsrabat kr. -723.152 -223.527 -125.319 0 -723.152 -223.527 -125.319 0
Kampagnetilskud kr.
Ekstern kompensation/tilskud kr. 0 0 0 0 0 0 0 0
Samlet investering ved tilslutning kr. 0 0 0 84.227 0 0 0 84.227
Årlig udgift til opvarmning
Amortisering, 1% i 25 år 4,5% kr 0 0 0 3.790 0 0 0 3.790
Småkunder under årligt forbrug 40 MWh
Fast betaling til fjernvarmen
Fast varmepris 0-40 MWh 240,36 kr./MWh 0 0 0 3.125 0 0 0 3.125
Fast varmepris 0-800 MWh 240,36 kr./MWh kr. 192.288 120.180 12.018 0 192.288 120.180 12.018 0
Fast varmepris 800-4000 MWh 192,29 kr./MWh kr. 615.322 0 0 0 615.322 0 0 0
Fast varmepris 4000-8000 MWh 168,25 kr./MWh kr. 168.252 0 0 0 168.252 0 0 0
Fast varmepris 8000-99999 MWh 144,22 kr./MWh kr. 0 0 0 0 0 0 0 0
Årlig fast afgift i alt kr. 975.862 120.180 12.018 3.125 975.862 120.180 12.018 3.125
Forbrugsafgift 273,63 kr./MWh kr. 1.368.150 136.815 13.682 3.557 1.368.150 136.815 13.682 3.557
Årlig fjernvarmeudgift kr. 2.344.012 256.995 25.700 6.682 2.344.012 256.995 25.700 6.682
Årlig fjernvarmepris kr./MWh 469 514 514 514 469 514 514 514

Drift af brugerinstallation
Fast udgift 400 kr./inst. kr. 400 400 400 400 400 400 400 400
Variabel udgift 5 kr./MWh kr. 25.000 2.500 250 65 25.000 2.500 250 65
Drift af brugerinstallation i alt kr. 25.400 2.900 650 465 25.400 2.900 650 465
Årlig varmeudgift i alt kr. 2.369.412 259.895 26.350 10.937 2.369.412 259.895 26.350 10.937
Gennemsnitsomkostning ink l. kapitalomkostning kr./MWh 474 520 527 841 474 520 527 841
Variabel omkostning (ink l. fast abonnement) kr./MWh 474 519 519 519 474 519 519 519

Individuel forsyning Enhed
Brugerøkonomi 1. år prisniveau marts 2021 ekskl. Moms Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde Lille kunde Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde
Varmepumpe kr. 24.723.152 2.623.527 309.092 92.000
Investering i kondenserende kedel kr. 1.012.412 312.937 96.729 34.000
Samlede investering kr. 1.012.412 312.937 96.729 34.000 24.723.152 2.623.527 309.092 92.000
Varmebehov MWh 5.000 500 50 13 5.000 500 50 13
Kapacitet an bruger kW 3.333 333 33 10 3.333 333 33 10
Virkningsgrad for naturgasfyr % 96% 96% 96% 96%
Årligt naturgasforbrug m3 473.485 47.348 4.735 1.231
COP 3 3 3 3
Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 1.754 175 18 5

Årlig udgift til opvarmning 1. år
Amortisering 1% 17 år 6,4% kr. 64.794 20.028 6.191 2.176 1.582.282 167.906 19.782 5.888

Gaspriser
Abonnementsafgift 120,00 kr/instal. kr. 120 120 120 120
Distributions tarif 0-20.000 m3 5,47 kr/m3 kr. 109.340 109.340 25.885 6.730 0 0 0 0
Distributions tarif 20.000-75.000 m3 5,45 kr/m3 kr. 299.640 148.995 0 0 0 0 0 0
Distributions tarif 75.000-150.000 m3 5,10 kr/m3 kr. 1.147.725 0 0 0 0 0 0 0
Distributions tarif 150.000-300.000 m3 4,91 kr/m3 kr. 851.637 0 0 0 0 0 0 0
Naturgas i alt kr. 2.408.462 258.455 26.005 6.850 0 0 0 0
Middel naturgaspris kr./m3 5,09 5,46 5,49 5,56

Anslået grænse for C-tarif 200 MWh el
Eludgifter varme C-tarif 800 kr/MWh kr. 0 140.351 14.035 3.649
Eludgifter varme B-tarif 600 kr/MWh kr. 1.052.632 0 0 0
Eludgifter kr. 1.052.632 140.351 14.035 3.649

Drift af brugerinstallation
Fast udgift D&V kr. 1.200 1.200 1.200 1.200 1.543 1.543 1.543 1.543
Variabel varmeproduktion gas 12 kr/MWh kr. 60.000 6.000 600 156
Variabel udgift, varmepumpe 60 kr/MWh kr. 300.000 30.000 3.000 780
Drift af brugerinstallation i alt kr. 61.200 7.200 1.800 1.356 301.543 31.543 4.543 2.323
Årlig varmeudgift i alt kr. 2.534.457 285.683 33.996 10.382 2.936.456 339.800 38.360 11.860
Gennemsnitsomkostning kr./MWh 507 571 680 799 587 680 767 912
Variabel omkostning kr./MWh 482 517 520 527 271 341 341 341

Besparelse fjernvarme 1. år ift. Nyt individuelt anlæg kr 165.045 25.788 7.647 -555 567.045 79.905 12.010 923
Besparelse fjernvarme 1. år ift. Nyt individuelt anlæg % 7% 9% 22% -5% 19% 24% 31% 8%

Varmepumper

Eksisterende byggeri

Naturgaskedler

Eksisterende byggeri

 

Tabel 4-2 Brugerøkonomi eksisterende byggeri 
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Fjernvarme Vestforbrænding Enhed
Brugerøkonomi 1. år prisniveau marts 2021 ekskl. Moms Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde
Opvarmet areal m2 50.000 5.000 500 130
Enhedsbehov kWh/m2 50 50 50 60
Varmebehov MWh 2.500 250 25 7,8
Kapacitet an bruger kW 1.667 167 17 10
Udgifter/rabatter ved fjernvarmetilslutning
Introduktionsrabat på forbrugsafgiften % 0% 0% 0% 0%
Stikledningslængde inkl. i byggemodning m 0% 0 20 20
Stikledningsafgift (sla.) kr. 0 0 56.227 56.227
Byggemodningsbidrag kr. 0 0 0 0
Anlægsbidrag i kr/MW for eks/ny beb. 0 220 kr. 367.079 36.708 3.671 2.202
Kundeinstallation  kr.
Afpropning af gasstik, betales af Vestforbrænding kr.
Kundeinstallation i alt kr. 507.849 156.976 28.000 28.000
Tilslutningsrabat kr. 0 0 0 0
Kampagnetilskud kr.
Ekstern kompensation/tilskud kr. 0 0 0 0
Samlet investering ved tilslutning kr. 874.927 193.684 87.897 86.429
Årlig udgift til opvarmning
Amortisering, 1% i 25 år 4,5% kr 39.372 8.716 3.955 3.889
Småkunder under årligt forbrug 40 MWh
Fast betaling til fjernvarmen
Fast varmepris 0-40 MWh 240,36 kr./MWh 0 0 6.009 1.875
Fast varmepris 0-800 MWh 240,36 kr./MWh kr. 192.288 60.090 0 0
Fast varmepris 800-4000 MWh 192,29 kr./MWh kr. 326.890 0 0 0
Fast varmepris 4000-8000 MWh 168,25 kr./MWh kr. 0 0 0 0
Fast varmepris 8000-99999 MWh 144,22 kr./MWh kr. 0 0 0 0
Årlig fast afgift i alt kr. 519.178 60.090 6.009 1.875
Forbrugsafgift 273,63 kr./MWh kr. 684.075 68.408 6.841 2.134
Årlig fjernvarmeudgift kr. 1.203.253 128.498 12.850 4.009
Årlig fjernvarmepris kr./MWh 481 514 514 514

Drift af brugerinstallation
Fast udgift 400 kr./inst. kr. 400 400 400 400
Variabel udgift 5 kr./MWh kr. 12.500 1.250 125 39
Drift af brugerinstallation i alt kr. 12.900 1.650 525 439
Årlig varmeudgift i alt kr. 1.255.524 138.863 17.330 8.337
Gennemsnitsomkostning ink l. kapitalomkostning kr./MWh 502 555 693 1069
Variabel omkostning (ink l. fast abonnement) kr./MWh 486 519 519 519

Individuel forsyning Enhed
Brugerøkonomi 1. år prisniveau marts 2021 ekskl. Moms Stor kunde Ml. kunde Ml. kunde Lille kunde
Varmepumpe kr. 12.507.849 1.356.976 148.000 92.000
Investering i kondenserende kedel kr.
Samlede investering kr. 12.507.849 1.356.976 148.000 92.000
Varmebehov MWh 2.500 250 25 8
Kapacitet an bruger kW 1.667 167 17 10
Virkningsgrad for naturgasfyr %
Årligt naturgasforbrug m3
COP 2,9 2,85 2,85 2,85
Årlige elforbrug til varmepumpe MWh 877,2 87,7 8,8 2,7

Årlig udgift til opvarmning 1. år
Amortisering 1% 17 år 6,4% kr. 800.502 86.846 9.472 5.888

Gaspriser
Abonnementsafgift 120,00 kr/instal. kr.
Distributions tarif 0-20.000 m3 5,47 kr/m3 kr. 0 0 0 0
Distributions tarif 20.000-75.000 m3 5,45 kr/m3 kr. 0 0 0 0
Distributions tarif 75.000-150.000 m3 5,10 kr/m3 kr. 0 0 0 0
Distributions tarif 150.000-300.000 m3 4,91 kr/m3 kr. 0 0 0 0
Naturgas i alt kr. 0 0 0 0
Middel naturgaspris kr./m3

Anslået grænse for C-tarif 200 MWh el
Eludgifter varme C-tarif 800 kr/MWh kr. 0 70.175 7.018 2.189
Eludgifter varme B-tarif 600 kr/MWh kr. 526.316 0 0 0
Eludgifter kr. 526.316 70.175 7.018 2.189

Drift af brugerinstallation
Fast udgift D&V kr. 1.543 1.543 1.543 1.543
Variabel varmeproduktion gas 12 kr/MWh kr.
Variabel udgift, varmepumpe 60 kr/MWh kr. 150.000 15.000 1.500 468
Drift af brugerinstallation i alt kr. 151.543 16.543 3.043 2.011
Årlig varmeudgift i alt kr. 1.478.361 173.565 19.533 10.088
Gennemsnitsomkostning kr./MWh 591 694 781 1.293
Variabel omkostning kr./MWh 271 341 341 341

Besparelse fjernvarme 1. år ift. Nyt individuelt anlæg kr 222.837 34.702 2.202 1.751
Besparelse fjernvarme 1. år ift. Nyt individuelt anlæg % 15% 20% 11% 17%

Nyt byggeri

Varmepumper

 

Tabel 4-3 Brugerøkonomi nyt byggeri 
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BILAG 1 OVERSIGTSKORT 
 
Bilag 1 er et kort, som viser område 1 (blåt) og område 2 (blåt skraveret), som er omfattet af 
projektforslaget.  
 
De grønne områder er VF’s eksisterende fjernvarmeforsynede områder. 
 
De fjernvarmeledninger, der markerer det forudsatte ledningsnet for projektforslaget, er blå. 
 
Ledningen, der er markeret med en rød elipse, bliver ikke aktuel, hvis den anden ledning over 
matrikel 14n kan etableres. 
 
Områder med fortsat naturgasforsyning er desuden markeret med gult. 
 
 

 
 
 
Dette bilag kan rekvireres hos VF i pdf-format. 
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BILAG 2 BEREGNINGER, RESUME 
 
Der vedlægges et eksternt bilag med beregninger. 
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BILAG 3 KUNDELISTE 
 
Der vedlægges på digital form en polygon på matrikelniveau for projektforslagets område med 
henblik på kommunens indberetning af projektforslaget til PlandataDK, jf. 
projektbekendtgørelsens §29. 
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BILAG 4 MATRIKLER, DER VENTES PÅLAGT SERVITUT 
 
 
Projektforslagets tracé forudsætter visse steder, at distributionsledningen efter aftale med 
kunderne kan placeres på private matrikler.  
 
VF ønsker som hovedregel ikke at ekspropriere retten til at placere ledninger på private matrikler, 
men vil forhandle med de aktuelle kunder. 
 
Der er flere muligheder, hvorfor projektets realisering ikke er afhængig af ekspropriation. Hvis det 
ikke viser sig muligt at blive enige, vil anlægsoverslaget fordyres med et mindre beløb. 
 
Det kan blive aktuelt at placere ledninger på en række matrikler, som derfor skal have 
projektforslaget i høring. Disse fremgår af eksterne kortskitser, som viser den foreløbige trace på 
de pågældende matrikler og nabomatrikler med angivelse af matrikelnumre. 
 
Der er tale om følgende private matrikler, som kan berøres af traceet: 
 
Måløv By, Måløv: 14 n (mest sandsynlig) 
Måløv By, Måløv: 33 g (ny bebyggelse) 
Måløv By, Måløv: 33 d (genvej til matrikel 33 c) 
 
Måløv By, Måløv: 12 c (alternativ, vist på kortskitsen) 
Måløv By, Måløv: 33 a (alternativ, vist på kortskitsen) 
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BILAG 5 OPLYSNINGER FRA EVIDA 
 
EVIDA har oplyst om gennemsnitligt gasforbrug og stiklængde for de 7 eksisterende ejendomme i 
projektforslagets område. 
 
Tabellen blev udarbejdet i 2020, og det bemærkes, at kompensation ikke længere er aktuel. 
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BILAG 6 FORUDSÆTNINGER 
 
Fjernvarmeledninger 
 
Anlægsoverslaget er baseret på nedennævnte enhedspriser. De svarer til Rambøll’s 
erfaringspriser for at etablere 16 bar ledninger i store veje i Hovedstadsregionen, og de inkluderer 
25% tillæg til projektadministration, projektering, tilsyn og uforudsete udgifter. 
 
Der benyttes så vidt muligt twinrør for dimensioner under DN100. Der beregnes varmetab 
svarende til serie 2 (mellemste klasse). 
 

Dimension Enhedspris Distribution Stik Distribution Stik Investering
DN kr/m m m 1.000 kr 1.000 kr 1.000 kr

DN20 3.280 0 160 0 523 523
DN25 3.514 0 160 0 561 561
DN32 3.680 0 0 0 0 0
DN40 3.815 40 0 153 0 153

I alt 40 319 153 1.084 1.236
Korrektion for trace, stik og byggemodning -217
I alt 1.019  
 
Der er foretaget en samlet korrektion for investeringer i ledningsnet for at tage hensyn til, at der 
er en fordyrelse ved eksempelvis krydsninger, medens der er en prisreduktion for anlæg i åbne 
områder. 
 
Elnet 
Det antages, at alle kunder vil kunne forsynes fra det eksisterende elnet i referencen. 
 
Brugerinvesteringer 
Investeringer i fjernvarmeunderstationer og varmepumper er baseret på nedenstående 
enhedspriser. Priser på fjernvarmeunderstationer svarer til VF’s seneste erfaringspriser for 
understationer med veksler til 16 bar ledningsnet, og de inkluderer 20% tillæg til administration, 
projektering, tilsyn og uforudsete udgifter.  
 
Priserne på individuelle varmepumper til eksisterende bebyggelser vil være meget afhængig af de 
lokale forhold. Normalt vil det ikke være muligt at indplacere en varmepumpe i et eksisterende 
byggeri, da varmepumpen fylder mere end de eksisterende gaskedler og, da der vil være krav om 
støjdæmpning, ligesom udendørs tørkølere kan give støjproblemer i tæt bebyggelse. 
 
Den nye bebyggelse består at relativ tæt bebyggelse, hvor det vil være vanskeligt at indpasse 
luftbaserede varmepumper af hensyn til støjkrav i naboskel. 
 
Anlægsoverslaget forudsætter, at disse miljøproblemer kan løses, og anlægsoverslaget nedenfor 
er på den sikre side baseret på erfaringsdata, uden ekstra omkostninger til afhjælpning af 
miljøproblemer, hvor der tages hensyn til en betydelig storskalafordel. 
 
Der er regnet med priskurver svarende til nedenstående eksempler. 
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MWh/år kW kr/kW kr kr/kW kr kr/kW kr
8 10 2.800 28.000 3.920 34.000 9.200 92.000

15 10 2.800 28.000 3.920 34.000 9.200 92.000
75 50 1.699 84.961 2.379 118.945 8.899 444.961

150 100 1.210 120.980 1.694 169.372 8.410 840.980
750 500 550 274.864 770 384.810 7.750 3.874.864

1.500 1.000 391 391.393 548 547.951 7.591 7.591.393
7.500 5.000 178 889.239 249 1.244.934 7.378 36.889.239

FjernvarmeinstallationVarmebehov og kapacitet Individuel varmepumpeIndividuel naturgaskedel

 
  
 
Øvrige forudsætninger: 
 
Forventede levetider 
Fjernvarmeledninger og bygninger >50 år 
Levetid for kedler i varmecentral (brænder dog kortere levetid) >40 år 
Scrapværdi regnes i middel for fjernvarme svarende til  40 år  
Levetid fjernvarmeunderstationer 25 år 
Levetid fjernvarmetilslutning (bygningens levetid) >50 år 
Levetid små naturgaskedler 20 år 
Levetid små varmepumper 17 år 
 
Årsmiddel virkningsgrad individuelle naturgaskedler i 2020 91 %  
Årsmiddel virkningsgrad individuelle naturgaskedler jævnt stigende til 2039 96 % 
Marginal virkningsgrad naturgaskedler til fjernvarmecentral m. economizer 98 %  
Marginal D&V for fjernvarmeproduktionsanlæg, naturgas  10 kr./MWh 
D&V omkostninger i fjernvarmebrugeranlæg:                              400 kr./inst./år + 5 kr./MWh 
D&V omkostninger fjernvarmedistributionsnet                 1 % af anlægssummen + 15 kr./MWh 
Projekt administration i 4 år 17.000 kr/år 
D&V omkostninger naturgaskundeanlæg:                               1.200 kr./inst./år + 12 kr./MWh 
D&V omkostninger varmepumpe:                                           1.543 kr./inst./år + 60 kr./MWh 
   
Øvrige forudsætninger fremgår af det eksterne bilag 2 med beregninger i excel.


