
 
Den 1. november 2022 

Rune Nielsen (RUNI) 
Sagsnr. 22-03774 

 

1 

 

 

NOTAT                    
Notat om udbygning af fjernvarme i Gladsaxe Kommune  
 

Baggrund 
Vestforbrænding har udviklet Varmeplan 2030, der skal udrulle fjernvarme til 30.000 kunder i vores 

ejerkommuner. Udbygningen i alle kommunerne omfattet af Varmeplan 2030 planlægges gennemført i 2 

etaper for at sikre bedst mulige tilbud samt for at sikre at etaperne kan gennemføres indenfor 5 år fra 

godkendelse af et projektforslag.  Dette projektforslag udspringer af den samlede plan og beskriver den 

første etape af udvidelserne i Gladsaxe Kommune.  

Notatet er skrevet som et sammendrag af det projektforslag, hvor Vestforbrænding ansøger om at forsyne 

de beskrevne områder efter Varmeforsyningsloven og den underlæggende Projektbekendtgørelse. 

Projektforslaget omhandler alene de fysiske anlæg til fremføring af fjernvarme og altså ikke produktions-

enheder. Der er afsat penge til produktionsenheder i de økonomiske analyser i projektforslaget, men de 

egentlige anlæg vil have separate ansøgninger, eksempelvis for et kommende overskudsvarmeprojekt ved 

Novo. 

I projektforslaget sammenlignes fjernvarme fra Vestforbrænding med individuelle varmepumper. Set i lyset 

af den grønne omstilling og den sikkerhedspolitiske situation betragter vi ikke individuel naturgasforsyning 

som et realistisk alternativ.  

Varmen fra Vestforbrænding 
Frem mod år 2030 vil der løbende blive investeret i produktionskapacitet baseret på overskudsvarme, 

energi fra spildevand og andre kilder, der via varmepumper vil supplere affaldsvarmen. I projektforslaget 

dækkes varmebehovet i takt med udbygningen af produktionskapacitet. De fremtidige produktionsheder 

etableres løbende til at dække det øgede varmebehov og forventes at bestå af ekstra kapacitet fra det 

planlagte anlæg for CO2-fangst på affaldsforbrændingsanlægget i Glostrup samt fra varmepumper, der 

primært vil udnytte overskudsvarme fra datacentre, industrier, køling og spildevand. 

Den forudsatte varmeproduktion vil dermed bestå af et miks af varme fra affaldsforbrændingen i Glostrup, 

overskudsvarme med varmepumper samt en mindre mængde naturgas til spidslast i de koldeste timer. Ved 

indførelse af CO2-fangst på forbrændingsanlægget vil affaldsvarmen blive CO2-neutral og der vil endvidere 

blive en øget varmeproduktion.  

Således vil gennemførelse af dette projektforslag betyde en samlet besparelse af CO2 på ca. 11.000 ton/år. 

Den efterfølgende implementering af etape 2 for Gladsaxe Kommune vil blive beregnet i forbindelse med 

udarbejdelse af dette projektforslag, der i større omfang vil blive forsynet med nye overskudsvarmeanlæg 

med varmepumper. Et eksempel herpå er et planlagt overskudsvarmeprojekt ved Novo, som vi i sam-

arbejde med Novo er ved at udvikle. 
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Der er anvendt Energistyrelsens gældende forudsætninger til beregningerne, men i praksis forventes det, at 

andelen af naturgas reduceres i overensstemmelse med nationale mål. Se også i afsnittet om særlige 

forhold. 

Driftsforhold 
De nye forbrugere vil modtage fjernvarme fra Vestforbrænding på lige fod med de eksisterende forbrugere.  

Vestforbrænding 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 Vestforbrændings grønne løsninger.  

Vestforbrændings ekstra leverancer til projektforslaget betyder, at Vestforbrænding bedre kan udnytte 

overskydende affaldsvarme i de varmeste måneder samt at der bliver et tilsvarende mindre salg af 

overskydende varme fra Vestforbrænding til andre fjernvarmeselskaber resten af året. Det er derfor 

nødvendigt at se på hele lastfordelingen i det Storkøbenhavnske fjernvarmesystem med og uden 

projektforslaget og med hensyntagen til kapacitetsbegrænsningen.  

Forsyningskæder og arbejdskraft 
Anlægsbranchen er udfordret for tiden; både fordi andre selskaber udvider deres fjernvarmenet og den 

øvrige grønne omstilling foregår parallelt med Vestforbrændings udvidelser. Vestforbrænding har gennem-

ført en markedsdialog med de store entreprenører for at designe vores udbud, så de bliver attraktive for 

entreprenørerne at byde på. På grund af løbende dialog med entreprenørerne forventer vi, at markedet vil 

prioritere vores projekter. Der kan dog ikke siges noget endeligt, før vi i maj næste år forventer at modtage 

tilbud. På grundlag af tilbuddene og dialogen med entreprenørerne vil vi arbejde på at sikre etape 2 færdig-

gjort tidligere end i 2030 som er den besluttede tidsplan. 

Særlige forhold 
Projektforslaget er, som Projektbekendtgørelsen foreskriver, baseret på Energistyrelsens seneste 

beregningsforudsætninger, der er blev offentliggjort 28. februar 2022.  

Det betyder, at konsekvenserne af de stigende energipriser og udfordrede forsyningskæder, ikke er med-

taget i projektet, men er reflekteret i følsomhedsanalyserne. Energistyrelsens forudsætninger er dog stadig 

det autoriserede bud på en langsigtet udvikling og også det grundlag, Projektbekendtgørelsen udpeger. 

Konklusionen på projektforslaget, at fjernvarme vil være en fordel for forbrugere og samfund, er dermed 

endnu mere robust under de ændrede forudsætninger, vi oplever lige nu. 

Energipriser 
El- og brændselspriser er steget markant og har været meget ustabile. Dette vil øge omkostningerne for 

både fjernvarme og individuelle løsninger, men langt størstedelen af Vestforbrændings varme kommer fra 

affaldsforbrænding, der kun i meget lav grad vil være påvirket af udsving i markedet. Endvidere har Vest-

forbrænding en stor merindtægt på el-produktion, der fortrinsvist kommer varmekunden til gode i form af 

reducerede varmepriser fra forbrændingsanlægget. 

Højere energipriser vil derfor resultere i en større relativ fordel ved fjernvarme. 

Decentral produktion 
Projektforslaget indeholder alene udvidelser af ledningsnettet og derfor ikke specifikke produktionsanlæg. 

Der vil blive ansøgt separat om disse, når projekterne er forberedt. I begyndelsen vil langt det meste af 
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varmeforsyningen blive dækket af de eksisterende anlæg, men der vil ske en gradvis udfasning til andre 

produktionsformer. Særligt er der fokus på at udfase naturgas og på indfasning af store varmepumper.   

Projektbeskrivelse 

 

Områdedekort – de grønne områder er eksisterende fjernvarmeområder, De blå er områder omfattet af Etape 1.  

Projektforslaget omfatter ændret varmeforsyningsmulighed for alle bebyggelser i de delområder, der er 

listet i tabellen nedenfor og markeret med blå farve på kortet. Det samlede opvarmede areal og potentielle 

varmebehov for olie og naturgasforsynede bygninger er angivet i tabellen nedenfor.  

De blå områder på områdekortet viser udbygningens omfang. Inden for dette område vil alle potentielle 
kunder få tilbud om fjernvarme. Projektforslaget analyserer imidlertid kun potentialet for konvertering af 
olie- og gasfyr indenfor projektområdet. Afgrænsningen skyldes, at man som udgangspunkt ikke regner 
med at potentielle kunder ønsker at konvertere eksisterende varmepumper og elvarme, før levetiden på 
disse anlæg er udtjent.  

Der er i alt ca. 3.000 kunder registret i BBR indenfor projektområdet med et samlet varmebehov på ca. 

65.000 MWh.   

Når der kun analyseres ud fra potentialet for konvertering af olie- og gasfyr indenfor projektområdet, er der 

ca. 58.000 MWh, som potentielt regnes konverteret til fjernvarme.  

De resterende bygninger vil dog alligevel kunne blive konverteret til fjernvarme, da alle bygninger i de blå 

områder efter godkendelse af projektforslaget ligger i et område udlagt til fjernvarme, hvor der i henhold til 
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loven er forsyningspligt indenfor en tidsramme på 5 år. Dette indebærer at alle bygningsejere har ret til at 

få fjernvarme – men ikke tilslutningspligt. 

 

Tabel 1 viser detaljer vedrørende de på kortet blå områder, der er omfattet af Etape 1.  

Tidsplan 
Fjernvarmeprojektet planlægges gennemført i perioden 2023-27.  

Vestforbrænding beskriver i udbudsmaterialet en tidsplan, hvor de første kunder kan tilsluttes ultimo 2023, 

hvilket er muligt ved indgåelse af kontrakter medio 2023. 

Vestforbrænding forventer at udbyde etape 1 i december 2022. Ved udbud i december kan en kontrakt 

indgås medio 2023. Dette forudsætter, at tilbuddene ikke giver anledning til gennemførelse af en 

forhandlingsrunde, der vil kunne tage ca. 3 måneder. Vestforbrænding udbyder med forhandlings-

muligheden, således at udbuddene ikke skal starte forfra, hvis det viser sig, at tilbuddene ikke direkte kan 

bruges som grundlag for en kontrakt. Er der behov for gennemførelse af en forhandlingsrunde er det dog 

sandsynligt at de første kunder først tilsluttes primo 2024. 

Som led i udarbejdelse af udbudsmaterialet vil en tidsplan delt på de enkelte delområder foreligge i 

december 2022 med angivelse af de første tilslutninger ultimo 2023. Ved et eventuelt behov for en 

forhandlingsrunde bliver planen sandsynligvis udskudt med ca. 3 måneder.  

Økonomi 

Anlægsudgifter for projektforslaget  
I det følgende er vist anlægsudgifterne for alle de anlæg, der er inkluderet i projektforslaget samt 

fordelingen af finansieringen i prisniveau 2022 og ekskl. moms. Der er tale om priser, der inkluderer alle 

investeringer, der vil skulle afholdes ved 100% tilslutning af alle kunder. Herunder er også medtaget udgift 

til supplerende produktionsanlæg, der er nødvendige for at kunne forsyne projektområdet. 

Gladsaxe Kommune
Antal 

kunder

Hereaf 

antal 

kunder

Opvarmet 

areal

Behov i 

alt

Enheds-

behov

 Potentiale for 

konvertering

<40 MWh til fjernvarme

Energiområde stk stk m2 MWh kWh/m2 MWh

6.21.1 Stengården 1.540 1.491 237.818 31.780 134 28.602

6.21.2 Bagsværd Ø 629 594 104.747 13.843 132 12.458

6.21.3 Tordisvej 71 71 9.181 1.288 140 1.159

6.21.4 Erhvervskvarteret 63 37 28.693 2.607 91 2.303

6.22.2 Højgårdsvænge 43 34 8.583 1.301 152 1.171

6.22.4 Højgårds allé 74 64 13.382 2.072 155 1.865

6.23.1 Værebrokvarteret 308 299 55.880 6.550 117 5.695

6.23.2 Skovdiget 250 240 45.797 5.448 119 4.799

Projektforslaget 2.978 2.830 504.078 64.890 129 58.053
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Tabel 2 viser anlægsudgifter for projektforslaget.  

Kundeinvesteringer i kundeanlæg (fjernvarmeunits) forventes i høj grad finansieret over 

”Standardløsningen”, der indebærer at kunden tegner en abonnementsordning med Vestforbrænding, der 

gør, at der betales en årlig afgift på 3.500 kr. inkl. moms for nedtagning af gasfyr samt installation og 

vedligehold af fjernvarmeunit. Dermed vil kunden kunne skifte til fjernvarme for 15.000 kr. inkl. moms til 

stikledningsbidrag og herudover enten vælge en abonnementsordning til 3.500 kr. inkl. moms eller selv 

betale for udskiftning af naturgas- eller oliefyr med en fjernvarmeinstallation til ca. 40.000 kr. inkl. moms. 

Alternativt vil der skulle investeres 391 mio. kr. i individuelle varmepumper i referencen.  Disse 

varmepumper regnes at have en gennemsnitlig levetid på 15 år (jf. Energistyrelsens standardkatalog) mod 

fjernvarmeenheden/units levetid på 25-30 år. 

I Teknologikataloget, der er møntet på landsgennemsnit, er regnet med køb og installation af 

fjernvarmeunit/fjernvarmeenhed på 18.000 kr. og 82.000 kr. til en varmepumpe til et enfamiliehus. De 

forudsatte priser er dog sat 20.000 kr. højere svarende til diverse tillægsomkostninger i den typiske 

bebyggelse i Storkøbenhavn. 

Mio.kr. 

Distributionsnet fjernvarme 221

Stikledninger 123

Net i alt 344

5 MW Elkedel ved Søgården varmcentral 5

10 MW Elkedel ved Værebro spidslastcentral 10

Resterende spidslast 7

Ekstra investeringer i ledningsnet 16

Øvrige investeringer 38

Kundeinstallationer investeres af Vestforbrænding 9

Afpropning af gasstik, tilskudspuljen eller Vestforbrænding 0

I alt investering der afholdes af Vestforbrænding 392

Kunder investerer i kundeanlæg 108

Investeringer i Projektforslag 499

Mio.kr. 

Kunders stikledningsbidrag 34

Kunders anlægsbidrag 0

Kunders kundeanlæg 108

Kunderne finansierer 142

Tilskudspuljen eller Vestforbrænding finansierer 0

Vestforbrænding finansierer 358

Finansiering i alt 499

Investeringer i Projektforslag, ex., moms

Finansiering af investeringer i projektforslag
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Samfundsøkonomi 
De samfundsøkonomiske beregninger er baseret på Energistyrelsens forudsætninger af februar 2022 og 

forudsætninger for diskonteringsrente mv. fra Finansministeriets nøgletalskatalog. 

Bemærk at der er forskel på metoderne for beregning af selskabs- eller brugerøkonomi og samfunds-

økonomi. Resultaterne og indhold kan derfor ikke direkte sammenlignes. Selskabsøkonomien viser 

projektforslagets virkning på varmeprisen og samfundsøkonomien vises ud fra de af finansministeriets 

fastlagte retningslinjer og Energistyrelsens forudsætninger for priser, miljømæssige skadesomkostninger 

m.v. Heri indregnes bl.a. miljømæssige skadesomkostninger. Brugerøkonomien omfatter ud over 

varmeprisen også omkostningen forbundet med etablering, drift og vedligeholdelse af 

varmeforsyningsløsning.  

I den samfundsøkonomiske nutidsværdi er der 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 

• afpropningsgebyret, som dækker aktuelle omkostninger ved afpropning 

Dertil kommer følgende forudsætninger fra Finansministeriets nøgletalskatalog: 

• 3,5% i diskonteringsrente for nutidsværdiberegning i faste priser 

• 1,10 som skatteforvridningsfaktor, der skal afspejle afledte virkninger af afgiftsprovenuet 

• 1,28 som nettoafgiftsfaktor, der definerer forholdet mellem beregningspriser og faktorpriser 
(multipliceres på alle investeringer, driftsudgifter og energiudgifter) 

I referencen antages, at der alternativt ville være etableret en individuel varmepumpe det år, hvor der 

tilsluttes til fjernvarme. Projektforslag og reference er således ligeværdige med hensyn til at fortrænge de 

individuelle gaskedler. 

I resumetabellen nedenfor er projektforslag og reference sammenlignet for hver hovedpost baseret på 

faste 2022-priser. Alle tal i tabellen er nutidsværdier for perioden 2023 til 2042, som er henført til 2022 inkl. 

indregning af scrapværdi i beregningspriser.  

Det ses, at den samfundsøkonomiske gevinst ved projektforslaget i forhold til referencen er 88 mio. kr. med 

diskonteringsrenten 3,5%, og den interne rente er knap 7% (defineret som den diskonteringsrente, der 

giver nutidsværdien nul). 

Der er dermed tale om et robust projektforslag i forhold til kravet om minimum 3,5% samfundsøkonomisk 

forrentning. 
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Tabel 3 viser samfundsøkonomi sammenligning mellem fjernvarmeprojektet og referencen der er individuel varmepumpe. 

Tabellen viser, hvordan de enkelte omkostningskomponenter bidrager til den samlede samfunds-

økonomiske omkostning i nutidsværdi i beregningspriser for projektforslag og reference. Den samfunds-

økonomiske gevinst er nutidsværdien af investeringen, der inkluderer nutidsværdien af scrapværdien efter 

kalkulationsperioden på 20 år. Den samfundsøkonomiske gevinst er regnet med en 3,5% diskonterings-

rente. 

Selskabsøkonomi og fremtidige varmepriser 
Selskabsøkonomien er en vurdering af nutidsværdien for Vestforbrænding og dermed et udtryk for 

projektets virkning på den fremtidige varmepris. Der er i selskabsøkonomien forudsat samme varmepris til 

nye kunder som til de eksisterende og dermed vil en positiv nutidsværdi betyde, at projektet ikke medfører 

prisstigninger i eksisterende forsyningsområder.  

Der er en samlet gevinst for Vestforbrænding som nutidsværdigevinst med diskonteringsrenten 1% på 29 

mio. kr., se efterfølgende tabel med resume af beregningerne. Diskonteringsrenten er valgt ud fra, at 

Vestforbrænding ikke har et kapitalafkastkrav – men drives som ”hvile i sig selv”. 

Det vurderes på dette grundlag, at varmeprisen ikke påvirkes væsentligt af de nye fjernvarmekunder i 

Gladsaxe. 

 

Tabel 4 viser selskabsøkonomisk kalkulation for projektforslaget baseret på nuværende varmepris fra Vestforbrænding.  

 

Projektforslag
Samfundsøkonomiske beregningspriser excl afgifter, nutidsværdi Projekt Reference

Investering 334.130 351.593

D&V Til produktionsanlæg og ledningsnet 53.203 118.170

Brændsel og produktion 187.885 200.672

Afgiftsforvridningstab -3.127 -172

Beregningspris for CO2 emission, udenfor og indenfor kvotemarkedet 7.289 2.792

Skadesomk ved SO2, Nox og PM2,5 5.617 415

Samfundsøkonomi i alt 584.997 673.469

Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt ift. reference 88.472

Samfundsøkonomisk forrentning % 6,8%

Samfundsøkonomisk balancepris for fjernvarmeproduktion med jævnt aftag kr/MWh 276

Samfundsøkonomisk balancepris for fjernvarmeproduktion med hensyn til tid kr/MWh 290 332

2022 priser 1000 kr

Driftsudgifter inkl. køb af varme Nutidsværdi

D&V udgifter til net i pct af akkumuleret anlægsinv. Middelværdi 0,5% %

D&V udgifter til produktionsanlæg i pct af akkumuleret anlægsinv. Middelværdi 2,0% %

Årlige faste driftsudgifter af nye net og VP 33.707 1000 kr.

D&V marginale udgifter 15 kr/MWh 13.618 1000 kr.

Minus værdi af systemydelse elkedel, max -1.125 -75 -17.721 1000 kr.

Køb af varme/el 258.018 1000 kr.

Årlige driftsudgifter 287.623 1000 kr.

Selskabsøkonomisk resultat Nutidsværdi

Investering inkl scrapværdi -143.044 1000 kr.

Tilslutningsafgifter korrigeret 23.939 1000 kr.

Salgsindtægter i alt 435.756 1000 kr.

Årlige driftsudgifter -287.623 1000 kr.

Nettokapital, inkl scrapværdi 29.028 1000 kr.

Intern forrentning af investeringen 2%
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Følsomhedsvurdering 
I den følgende tabel vurderes økonomiens følsomhed over for ændringer i de væsentligste forudsætninger i 

såvel positiv som negativ retning. 

Der ses på følgende fire hovedresultater: 

• Den samfundsøkonomiske nutidsværdi i 2022-beregningspriser 

• Den selskabsøkonomiske nutidsværdi i 2022-priser 

• Brugernes nutidsværdi i 2022-priser 

• Den selskabsøkonomiske restgæld i 2052 i løbende priser, hvis overskud/underskud ikke skulle 
udlignes hvert år.  

Beregningen er vist for de mest betydende forudsætninger: 

• Investering i fjernvarmenet og stik stiger med 20% 

• Investering i små varmepumper stiger med 20% 

• COP for små varmepumper stiger 20% fra 2,85 til 3,42 

• Alle elpriser stiger 20% 

• Alle gaspriser stiger 20% 

• Sluttilslutningen reduceres med 20% 

• Den økonomiske levetid af fjernvarmenettet reduceres med 20% fra 60 til 48 år. 
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Tabel 5 viser de økonomiske konsekvenser af udvalgte følsomhedsvurderinger. 

I de efterfølgende afsnit belyses følsomheden over for de ændrede forudsætninger. 

Investeringer i fjernvarmenet og varmepumper stiger 20% 
Disse følsomheder er særdeles relevante som følge af den øjeblikkelige overophedning af markedet, som 

har ledt til markante prisstigninger på anlægsarbejder, fjernvarmerør og varmepumper samt lange 

leveringstider. Den samlede virkning på forskellen mellem alternativerne er dog mindre, da begge anlægs-

dele stiger. Det er uvist, hvor længe disse prisstigninger varer.  

COP (virkningsgrad) små varmepumper stiger 20% 
COP-værdien er et udtryk for hvor meget varme, der kommer ud af den tilførte el. Denne tilvækst i COP for 

små varmepumper på 20% fra 2,85 op til 3,42 reducerer den samfundsøkonomiske gevinst og reducerer 

brugernes gevinst ved fjernvarmen.  Hvis COP-værdien kommer til at ligge 20% højere, er det dog sandsyn-

ligt, at det samme vil ske for de store varmepumper. 

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Projektforslag Investering i
fjernvarmenet

stiger 20%

Investering i små
varmepumper

stiger 20%

COP små
varmepumper

stiger 20%

Elpriser stiger 20% Gaspriser stiger
20%

Tilslutning af
kunder reduceres

20%

Levetid af net
reduceres med

20%

Følsomhedsberegning, 1.000 kr.

Samfundsøkonomisk nutidsværdi Selskabsøkonomisk nutidsværdi Brugerøkonomisk nutidsværdi Gæld i 2052
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El- og gaspriserne stiger 20% 
Da energiomkostningerne i både projektforslag og reference er baseret på elprisen, har disse ingen 

væsentlig betydning for den samfundsøkonomiske gevinst ved projektforslaget. 

Omkring 2035 vil gassen fra gasnettet være stort set 100% baseret på opgraderet biogas, der kan suppleres 

med VE-gas, der er gasbaseret på enten biogas eller syntetisk gas (Power-to-X) baseret på brint og biogent 

CO2. Hvis el-markedet og gasmarkedet udvikler sig således, at det vil være selskabs- og samfundsøkonomisk 

fordelagtigt at etablere gaskedler baseret på denne gas, således at elkedlerne kan være fuldt afbrydelige, vil 

det være muligt at supplere projektforslaget med gaskedler eller udnytte samkøringsforbindelser med for-

bindelse til gaskedler. 

Der indgår en mindre del spidslast fra gaskedler i projektforslagets økonomiske analyse, da der ikke er ind-

arbejdet de store varmepumper, der skal fortrænge den sidste mængde ledningsgas til spidslast. 

Tilslutning af kunder reduceres med 20% 
Hvis tilslutningen falder 20% efter, at alle investeringer i hovedledninger af afholdt, vil det reducere 

projektforslagets økonomiske fordele. Projektet er dog meget robust overfor reduceret kundetilslutning og 

erfaringen viser, at de sidste kunder kommer til senere, hvilket også forventes at ske, hvis kunderne i vente-

tiden har valgt en varmepumpe. Da levetiden er forholdsvis kort for varmepumper, vil kunderne sandsynlig-

vis skifte til fjernvarme indenfor en overskuelig tid på under 15 år.   

Levetid af net reduceres med 20% 
Som det fremgår af ovenstående diagram, vil en forkortet levetid reducere projektforslagets økonomiske 

fordele. Der er dog tale om velafprøvet teknologi og dermed er den indregnede levetid meget realistisk og 

selv en reduceret levetid på 20 % medfører ikke, at projektets økonomi ikke stadig vil være attraktiv. 

Miljøomkostningerne 
Projektforslag og reference har begge lige muligheder for at reducere emissionen fra gaskedler, og de 

samlede miljøomkostninger fra de to alternativer er ubetydelige. Desuden er forskellen i miljøomkost-

ningerne helt ubetydelige. 

Det ses af tabel 3, at miljøomkostningerne kun udgør under 1% af de samlede omkostninger. Derfor er selv 

store variationer i prisen på CO2 og skadesemissioner uden betydning for økonomien. 

Det ses, at der ifølge beregningen er mindre miljøomkostning ved referencen, men det skal ses i forhold til, 

at Energistyrelsens gennemsnitstal for emissioner fra el ikke tilgodeser den fordel, der er ved fleksibelt el-

forbrug i projektforslaget. 

Opgørelsen over de forventede gennemsnitsemissioner i tons og kg pr. år iht. Energistyrelsens forudsæt-

ninger fremgår af beregningsbilaget for projektforslag og reference. 

Samlet vurdering af usikkerhed 
Som det fremgår af diagrammet, er projektet særligt følsom overfor en stigning i anlægspriserne. Det vil 

alternativet også være; men måske i mindre grad.  
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Ud fra ovenstående diagram kan det dog konkluderes, at der er tale om et robust projektforslag i forhold til 

alle oplistede vurderinger. 

En fordyrelse af projektets investeringer vil påvirke varmepriserne. Eksempelvis vil en prisstigning på 20% 

lokalt for projektforslaget betyde en årlig meromkostning på ca. 1.250 kr. for et standardhus på 130 m2 

med et forbrug på 18,1 MWh. 

Da det er besluttet at have ens priser til nye og eksisterende kunder i det samlede varmenet, vil en pris-

stigning for etablering i Gladsaxe dog kun betyde en merpris på 80 kr./år for alle kunder med et standard-

hus, da ekstraomkostningen i Gladsaxe fordeles på alle kunder. 

 


