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• Line Nørmark

• Bygningsingeniør, energi og indeklima

• Energirådgiver på vegne af Energistyrelsen v. 

SparEnergi.dk

Velkommen



Høje priser
Hvad skyldes det?

Priserne på gas er steget ekstremt. 

• Krigen i Ukraine

• På verdensplan har industrien øget sin 
efterspørgsel på gas efter corona-
nedlukningerne

• Europa og Asien har haft en kold vinter

• Genopfyldningen af de europæiske gaslagre 
skete senere i år end normalt.

Det påvirker også elprisen. 

• Norge og Sverige har manglet regn til 
vandkraftværkerne 

• Danmark – og resten af Nordeuropa – har haft 
en vindfattig sommer. 

• Vindenergien har derfor ikke kunnet udligne 
den manglende produktion af vand-kraftenergi. 

• Desuden påvirkes priserne på el af priserne 
på gas.



Vinterpakken

• Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen

• Indefrysningsordning for husholdninger

• Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift

• Bedre forsyning af træpiller

• Skrotningsordningen udvides med træpillefyr

• Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme

• Forøgelse af pulje til etableringsstøtte

• Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet

• Lempelse af elafgift for varmepumper



Dit varmeforbrug afhænger af…

• Husets tilstand – f.eks. hvor godt det er 
isoleret

• Vinduernes størrelse og placering i forhold 
til solen

• Din opvarmningsform og indstillingerne på 
varmeanlægget

• Dine vaner

• Antal beboere

• Alder på husets beboere

• Vejret



SparEnergi.dk hjælper dig 
godt fra start

SparEnergi.dk er 

Energistyrelsens website, der 

hjælper dig med at spare på 

energien på en forståelig 

måde. 

Vi har bl.a. viden om 

elforbrug, varmeforbrug og 

energiløsninger.



Spar på energien

find de gode vaner frem



Spar på energien
Husk de gode vaner

Sænk temperaturen, og indstil termostaterne ens

Hvis du skruer 2 grader ned, kan et typisk hus på 140 m2 

spare 3.000 kr. omåret med de nuværende gaspriser.

Gå dit hus igennem

Der kan være utætheder eller steder, hvor man kan isolere 

bedre. Nogen gange er det lettere, end du tror.

Aflæs varmeforbruget jævnligt

Aflæs f.eks. en gang om måneden. En uventet stigning kan 

skyldes en fejl i varmesystemet.

Hold 55 grader i din varmtvandsbeholder

Tjek indstillingerne på dit fyr eller varmtvandsbeholder. 

Sæt temperaturen til maks 55 grader. 



Spar på det varme vand

Stræb efter at bruge maks. 40 m3

vand pr. år, hvis du bor alene. 

Hvis I er flere i husstanden, 

bruger I sandsynligvis mindre vand 

pr. person, så her bør du gå efter 

at bruge maks. 30 m3 pr. år. 

Spar på energien
Husk de gode vaner

Sæt en vandbegrænser i hanen

Vandbegrænsere nedsætter gennemstrømningen af 

vand i hanen. 

Bland luft i vandet med en perlator

En perlator er et mundstykke til din vandhane. 

Den blander vandet med luft, så strålen virker 

større, og du bruger mindre vand. En perlator 

er billig og tjener sig hurtigt hjem.

Tag kortere bade

Hvis en familie på fire 

personer alle korter deres varme 

bad ned med 2 minutter om dagen, 

kan man spare omkring 5.000 

kr/året.

Skift til sparebruser

En vandbesparende bruser bruger 6-10 liter vand 

pr. minut, hvor en almindelig bruser bruger 10-

20 liter vand pr. minut. Du kan få 

sparebrusere, hvor du ikke kan mærke, at de 

bruger mindre vand. Et karbad bruger ca. 150 

liter vand.



Spar på energien
Husk de gode vaner

Luft ud, hvis du ikke har ventilationsanlæg

For at opnå et højt nok luftskifte er det vigtigt, du lufter ud med 

gennemtræk i 5 minutter hver dag - især efter bad og madlavning. 

Det er også vigtigt, du ikke tørrer tøj indendørs. Desuden bør du 

altid lade aftræk og friskluftventiler stå åbent.

Luk døren melem varme og kolde rum

Skru ned på 18 grader i rum, du ikke bruger eller er bortrejst. Sørg 

for ikke at skrue længere ned, så der ikke kommer skimmelsvamp. Luft 

evt godt ud, inden du skruer ned.

Træk gardiner for og fra igen

Træk gardinerne for om aftenen. Det giver en ekstra isolering, men få 

lys ind om dagen. Luft ud i 5 minutter ad gangen. 



Spar på energien – her og nu
Få styr på dit fyr

1. Husk at tjekke dit anlæg

• Tjek, ventilerne virker:

1. Skru helt op for radiatoren og 

tjek efter 1 time, om hele fladen 

er varm.

2. Skru helt ned og tjek efter 1 

time, om hele fladen er kold.

3. Dæk aldrig termostaterne til.

• Gør rent omkring fyret, så tilførslen 

af luft ikke spærres eller tilstoppes. 

Sørg også for, der er fri passage 

gennem skorstenen.

• Hvis du oplever lugt eller fut i 

fyrrummet, kan det være tegn på dårlig 

aftræk eller tildækkede ventiler

• Få service på dit fyr. Der er ofte 

besparelser at hente, hvis fyret fungerer 

optimalt og er instillet til at køre så 

økonomisk som muligt. Få dit anlæg efterset 

hvert eller hvert 2. år.

• Tjek, om der er nok vand på anlægget, og 

tjek trykket i radiatorsystemet. 

• Luft ud i radiatorerne. Så kan vandet komme 

helt rundt og varme alle nødvendige 

radiatorerne op. Lad radiatorer i det samme 

rum stå ens.



Få styr på dit fyr

2. Automatik kan regulere 

varmen efter behov

Hvis du har automatik på anlægget, 

kan der være mange penge at spare -

f.eks. ved vejrkompensering. • Vil du selv prøve at regulere dit fyr ned, 

kan du åbne termostaterne ca. 75% og prøve at 

skrue ned for effekten lidt efter lidt.

Fyret skal stå så lavt som muligt, men hvor 

du stadig har den ønskede komfort. Husk 

aldrig mindre end 55 grader i din 

varmtvandsbeholder. 

• Tjek varmekurven – den kan måske 

skrues ned og dermed spare dig en 

masse penge. Spørg gerne en 

fagperson.

Spar på energien – her og nu



Spar på energien – her og nu
Få styr på dit 

fyr

3. Spar med sommerdrift

Spar energi, penge og CO2 ved at 

sætte anlægget på sommerdrift. Ved 

sommerdrift producerer anlægget 

stadig varmt brugsvand. 

4. Isoler de varme rør

Det kan næsten altid betale sig at efterisolere 

de varme rør i uopvarmede rum (bryggers, 

kælder, krybekælder, loft og skunk).

Der bør være mindst 40 mm på varmerør og 

varmtvandsrør.

Husk også at isolere ventiler og pumper med 

præfabrikerede isoleringskapper – eller 

alternativt med lamelmåtter og pladekapper. 



Renover din bolig, og nedbring dit 
varmeforbrug



Isolering – så meget kan du 
spare
• Ca. 15.000 kr./år hvis du isolerer 
din uisolerede hulmur med 125-130 mm 
isolering.

• Ca. 5.500 kr./år hvis du 
efterisolerer dit loft, som i 
forvejen har 100 mm isolering med 
yderligere 300 mm isolering. 

• Ca. 2.100 kr./år hvis du 
efterisolerer dit terrændæk med 30 
mm isolering  og gulvvarme med 
yderligere 180 mm isolering

Eksemplerne tager udgangspunkt i et hus på 150 m2 med gasfyr.

Se, hvad du kan spare i tilskudsberegneren eller energiløsningerne på SparEnergi.dk



Tjek, hvor meget du kan spare



Overvej en ny 

varmeform



Ny varme



Ny varme
Hvis du kan få fjernvarme



Ny varme
Få vist detaljerne 



Ny varme
Hvis du ikke kan få fjernvarme



Sådan ser et varmepumpeanlæg ud

Luft til vand Jordvarme



Jordvarme

FORDELE

• Ren og driftssikker løsning

• Kræver kun et minimum af 
vedligehold

• Billig i drift – stor besparelse i 
forhold til andre former for 
opvarmning

ULEMPER

• Kræver plads til jordslanger

• Større investering



Luft til vand-varmepumpe

FORDELE

• Ren og driftssikker løsning

• Kræver kun et minimum af vedligehold

• Billig i drift – stor besparelse i forhold til 

oliefyr

• Kan installeres gennem de nye 

abonnementstilbud

ULEMPER

• Kræver plads til udedel ved husmur

• En smule støj fra udedel



Her kan en kombinationsløsning være oplagt

Du er ikke klar til at konvertere helt
Hvis du f.eks. synes, det er for dyrt at skifte varmekilde helt, og hvis dit olie- eller 
naturgasfyr fungerer godt og er under 10 år. 

Du venter på fjernvarme
Hvis der går nogle år, før du kan få fjernvarme og gerne vil spare på gassen i den periode 
men ikke konvertere til en anden opvarmningsform, før fjernvarmen kommer.

Du bor i et ældre hus, som kun er lidt eller slet ikke efterisoleret
Hvis du bor i et ældre hus, som er dårligt isoleret og bruger en del varme, kan du vælge en 
kombinationsløsning, så varmeformerne tilsammen kan opvarme huset. 



Varmepumpelisten







FORDELE

• Ren, driftssikker og 

pladsbesparende opvarmning

• Nemt at skifte fra olie- og gasfyr

ULEMPER

• Ikke tilgængelig overalt

Priserne varierer fra sted til sted – se 

priser for dit område på 

SparEnergi.dk/nyvarme

Foto

Fjernvarme



Brug værktøjerne på 

SparEnergi.dk

• Energiløsninger

• Se elprisen lige nu

• Ny varme

• Varmepumpelisten

• Håndværkerlisten

• VE-godkendte virksomheder

• Casebanken

• Tilskudsberegner

Sådan kommer du videre





Håndværkerlisten



• Find et hus der ligner dit

• Kan du bruge nogle af deres erfaringer?

Casebanken



Vil du give os din ærlige 

mening?

Gratis rådgivning

RING,

SKRIV,

SPØRG!

Mail: info@sparenergi.dk

Tlf. 31 15 90 00

Eller besøg SparEnergi.dk
nyheder.sparenergi.dk/evaluering



SCENARIER FOR VARMEFORSYNING I 
VARNÆS-BOVRUP

Møde i Hovborg Kirke

31. oktober 2022

Per Alex Sørensen

PlanEnergi
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HVEM ER PLANENERGI?

38

• Rådgivende ingeniørfirma

• Over 35 år med vedvarende energi

• 46 medarbejdere

• Kontorer i:
• Skørping

• Aarhus

• København

• Fjernvarme
• Masterplaner og beslutningsgrundlag
• Fjernvarmeudvidelser og 

konverteringer
• Store varmepumper
• Overskudsvarme
• Solvarme
• Sæsonlagre
• Netberegninger og -optimering

• Strategisk Energiplanlægning
• Kortlægning
• Strategier
• Handlingsplaner
• Varmeplanlægning

• Biogas

• Fysisk planlægning for solcelle-
parker og vindmøller

• Internationale forsknings- og 
udviklingsprojekter (EUDP/IEA, Horizon 
mv.)



Indhold

1.Overblik og varmegrundlag

2.Fjernvarme eller ej?

3.Scenarier for varmeforsyning

4.Centrale forudsætninger

5.Resultater
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Overblik over varmegrundlag

40



Fjernvarme eller ej?

41

PlanEnergis kriterier for mulighed for fjernvarme:
1. Et årligt varmebehov på minimum 1.000 MWh
2. Tæthed eller koncentration af bebyggelse med varmebehov



Fjernvarme eller ej?

42

Den næste fase i denne afklaring bør indeholde følgende
elementer:
 Indledende dialog med store varmeforbrugere om

interesse i projektet
 Foreløbig dimensionering af produktionsanlæg. (Ved anlæg

større end 0,25 MW vil der skulle indhentes en
projektgodkendelse.)

 Foreløbig placering og dimensionering af
varmeledningsnet

 Beregning af forventet varmepris for tilsluttede
varmekunder.



Scenarier for varmeforsyning
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Reference – Individuel forsyning x

Fjernvarme – Transmission x

Lokal forsyning – Træpille + elkedel x x x

Lokal forsyning – VP + træpillekedel x x x

Lokal forsyning – VP + elkedel x x x

Individuel VP x
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Scenarier for varmeforsyning

Evt. transmissionsledning:

• 9.300 m

Distributionsnet:

• 8.500 m

Stikledninger (15 m/stk.)

• I alt 4.425 m

44



Metode

• Kortlægning af varmegrundlag og 
konverteringspotentiale

• Opbygning af systemmodeller og 
driftsoptimering i energyPRO

• Opstilling af investeringsbudget ud fra 
Energistyrelsens teknologikataloger og 
erfaring

• Økonomiske beregninger jf. Energistyrelsens 
retningslinjer

45



Metode

46

Investeringer Afskrivning (år) Pris/stk Total Årligt (kr.)

Rente: Transmissionsledning 30 2.990                      27.833.910     1.158.981                   

1,5% Hovedledninger 30 2.250                      19.125.000     796.349                      

Varmepumpeanlæg 25 12.180.000     587.849                      

Elkedel 20 -                    -                               

Eltilslutning 30 -                    -                               

Træpillekedel 25 -                    -                               

Akkumuleringstank (500 m3) 25 1.500.000       72.395                         

Teknikbygning, SRO mm. 25 2.000.000       96.527                         

Planlægning og projektering af anlæg 25 1.565.973       75.579                         

Uforudsete (10%) 25 6.263.891       302.317                      

Stikledninger (á 15 m) 30 1.500                      6.637.500       276.380                      

Totale investeringer 49.272.364     2.207.397                   

Samlede årlige omkostninger 4.868.838                   

Indtægter (Afregningsmodel eksempel) Antal Årligt (kr.)

Målerleje 600                             kr./år 295                   177.000                      

Arealbidrag 20                                kr./m2 46.334             926.685                      

Forbrugsafgift 600                             kr./MWh 6.278               3.765.153                   

Fjernvarmeforsyning

Drift og vedligehold 364 kr./år

Årlig varmeudgift 18.025 kr. (inkl. moms)

Rente

5% Forbrugerinstallation mm. 20.000                       kr. ekskl. moms

Løbetid (år) Afskrivning 1.419                          kr./år

25

Årlig varmeudgift inkl. afskrivning 19.799 kr. (inkl. moms)



Centrale forudsætninger

• Årlig 
optimering af 
drift

• Billigste 
enheder 
prioriteres

• Energipriser, 
afgifter, 
drift og 
vedligehold
• Fra 
Energistyrelse
n 
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Centrale forudsætninger

48

Investeringsbudgetter Levetid
Reference 

individuel

Fjernvarme, 

transmission.

Lokal forsyning: 

Træpillekedel, 

elkedel, akkutank

Lokal forsyning: 

Varmepumpe, træ-

pillekedel, akkutank

Lokal forsyning: 

Varmepumpe, 

elkedel, akkutank

Individuel 

varmepumpe

Transmissionsledninger 50 - 27.833.910 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. -

Distributionsledninger 50 - 19.125.000 kr. 19.125.000 kr. 19.125.000 kr. 19.125.000 kr. -

Stikledninger 40 - 3.443.400 kr. 3.443.400 kr. 3.443.400 kr. 3.443.400 kr. -

Fjernvarmeunit * 25 - 4.776.000 kr. 4.776.000 kr. 4.776.000 kr. 4.776.000 kr. -

Individuelt naturgasfyr * 20 6.226.300 kr. -                              -                                -                                   -                                    - 

Individuel oliefyr * 20 1.932.000 kr.                                 -                                      -                                         -                                         -    - 

Individuel biomassekedel * 20 180.000 kr.                                 -                                      -                                         -                                         -    - 

Individuel LV VP * 16                               -                                   -                                      -                                         -                                         -   24.178.500 kr.

Individuel elvarme * 30 589.110 kr.                                 -                                      -                                         -                                         -                                 -   

Lokal træpillekedel (3 MW) * 25 -  - 4.290.000 kr. 4.290.000 kr. - -

Lokal elkedel (3 MW) 20 -  - 2.925.000 kr. - 2.925.000 kr. -

Lokal varmepumpe (1,7 MW) 25 -  - - 12.320.000 kr. 12.320.000 kr. -

Lokal akkumuleringstank 25 -  - 1.500.000 kr. 1.500.000 kr. 1.500.000 kr. -

Eltilslutning 30 -  - 250.000 kr. 966.000 kr. 4.329.000 kr.

Teknikbygning, SRO, mm. 25                               -   2.000.000 kr. 2.000.000 kr. 2.000.000 kr. 2.000.000 kr.

*Investeringsomkostningen er baseret på energistyrelsens teknologikataloger

Alt. #2 Alt. #3 Alt. #4 Alt. #5Alt. #0 Alt. #1



Resultater
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Resultater
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Resultater

• De tre løsninger som inkluderer varmepumper ligger 
lavest på omkostninger

• De ligger dog så tæt at det ligger indenfor 
beregningernes usikkerhed

• Investeringsomkostninger er høje i øjeblikket, men 
det er også svært at skaffe husstands-varmepumper

• Fjernvarmeløsningerne er mere robuste overfor 
udsving i priser på energimarkeder

• Priser for tilslutning bør overvejes

• Og hvis der er ønske om at gå videre bør der snart 
igangsættes indhentning af tilsagn om tilslutning
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Tak for opmærksomheden

Spørgsmål?

Kontakt:

PlanEnergi

Jyllandsgade 1

9520 Skørping

Per Alex Sørensen

Tlf: 4058 2498

E-mail: pas@planenergi.dk 
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Centrale forudsætninger

Energipriser

• Fjernvarme fra Aabenraa-Rødekro marginal 
produktionsomkostning 298 kr./MWh

• El (ex. tariffer og afgift): 530 kr./MWh

• Gas (ex. tariffer og afgift): 6 kr./Nm3

• Træpiller (fjernvarme): 260 kr./MWh

• Træpiller (privat): 468 kr./MWh
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Teknik & Miljø

Varmeplanlægning i Vejen 

Kommune
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Teknik & Miljø

Den 25. juni 2022 indgik Regeringen med en række aftaleparter 
Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022. Målene for den aftale 
er, at der i 2030 skal være 100 % biogas i rørene og at der i 2035 ikke 
længere bruges gas til rumvarme. 

Efterfølgende indgik regeringen og KL den 29. juni 2022 Aftale om 
fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning 
og klar besked til borgerne. Resultatet af disse to aftaler er, at der i 
alle kommuner skal gennemføres en planlægning for omlægning til 
grøn varme i de områder, der i dag er naturgasforsynede. Det gælder 
både ejendomme med naturgas og olie i disse områder. 

I Vejen Kommune drejer det sig om ca. 5.500 ejendomme



Teknik & Miljø

Inden udgangen af 2022 skal alle 5.500 ejendomme have brev om:

• Hvorvidt de kan forvente at blive tilsluttet fjernvarme,

• Hvis JA, hvornår de kan forvente fjernvarmetilslutningen ->2028

• Hvis NEJ, skal de have en beskrivelse af de andre grønne 
muligheder for opvarmning, der kan være i deres område. 



Teknik & Miljø

Screening af ejendomme



Teknik & Miljø



Teknik & Miljø





Kaffepause

62



Arbejder vi hen imod individuelle 
løsninger eller fælles nærvarmeløsninger?

Eksempel fra Skjoldbjerg på Thermonet
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Tak for i aften – kom godt hjem…

Ha´ et godt valg i morgen 
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