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Varm e-  og Energiplan for Haderskev Kom m une
Haderslev Byråd har den 24. juni 2014 vedtaget  ovennævnte Varm e-  
og Energiplan endeligt . Planen har for inden været  frem lagt  i offent lig 
høring.

I  forbindelse m ed den offent lige høring i perioden 28. m arts t il 23. m aj  
2014 har kom m unen ikke m odtaget  bem ærkninger.
I  forhold t il det  godkendte forslag af 25. m arts 2014 er der ikke 
foretaget  ændringer i planens bestem m elser. 

Miljøvurdering
På baggrund af en m iljøscreening af planen offent liggjorde byrådet  
sam t idig m ed høringen, en beslutning om  ikke at  foretage en m iljø-
vurdering. 
Denne beslutning har kunnet  påklages i 4 uger efter offent liggørelsen 
den 28. m arts 2014. Der er ikke m odtaget  klager i denne sam m en-
hæng.
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1 . I NTRODUKTI ON

1.1 I ndledning
Haderslev Kom m une har udarbejdet  en ny Varm e-  og Energiplan.

Varm e-  og Energiplanen skal give et  overblik over den eksisterende varm eforsy-
ning i kom m unen og belyse, hvordan varm eforsyningen på sigt  kan udvikle sig 
t il at  blive m ere uafhængig af fossile brændsler. Denne udvikling skal sam t idig 
ske på et  sam fundsøkonom isk fordelagt igt  grundlag.

Det  er derm ed også form ålet  m ed Varm e-  og Energiplanen at  belyse, hvordan 
vores varm eplanlægning lokalt  i Haderslev Kom m une kan bidrage t il at  realisere 
de nat ionale m ål på klim a-  og energiom rådet , som  frem går af regeringens ener-
giudspil ” Vores Energi”. 

Varm e-  og Energiplanen kan endvidere bet ragtes som  et  planlægningsværk-
tøj , der giver kom m unen og øvrige interessenter m ulighed for at  planlægge de 
lokale energiforhold t il et  m ere fl eksibelt  og energieffekt ivt  energisystem . Denne 
planlægning sker pr im ært  i form  af, at  der udarbejdes projekt forslag, som  skal 
godkendes af kom m unen.

De i Varm e-  og Energiplanen beskrevne udviklingsm uligheder og handlinger har 
ikke jur idisk bindende karakter. Det  er først  ved kom m unens behandling af frem -
t idige projekt forslag, at  der foretages en jur idisk bindende beslutning.

I  forhold t il de t idligere varm eplaner får denne plan et  m ere bredt  sigte. Varm e-  
og Energiplanen vil således udgøre et  vigt igt  forarbejde t il kom m unens frem t i-
dige arbejde m ed st rategisk energiplanlægning. En st rategisk energiplanlægning 
om fat ter alle form er for energiforbrug og energiforsyning inden for kom m unens 
geografi ske om råde. Varm e-  og Energiplanen skal også kunne ses som  et  væ-
sent ligt  indsatsom råde i en kom m unal klim ast rategi, hvor fokus vil være på en 
m arkant  redukt ion af CO2-udledningen på lokalt  niveau. Arbejdet  m ed en lokal 
klim ast rategi og st rategisk energiplanlægning er fr iv illig for kom m unen og for-
ventes iværksat  inden for de nærm este år.

1.2 Resum e
Med kom m unesam m enlægningen i 2007 blev de t idligere Gram , Vojens og 
Haderslev kom m uner sam t  enkelte sogne i de t idligere Christ iansfeld og Nørre 
Rangst rup kom m uner sam m enlagt  t il Haderslev Kom m une. Disse kom m uner 
havde hver især deres varm eplanlægning. Med denne Varm e-  og Energiplan 
foreligger et  sam let  overblik over den nuværende varm eforsyning i Haderslev 
Kom m une, herunder en status for godkendte projekt forslag.

Den eksisterende varm eforsyningsst ruktur i kom m unen er sam m ensat  således, 
at  der er t re forbrugerejede fjernvarm eselskaber i centerbyerne Gram , Vojens 
og Haderslev, der t ilsam m en forsyner ca. 6.400 bygninger. Ca. 7.500 bygninger i 
centerbyerne, lokalbyerne og enkelte landsbyer er forsynet  m ed naturgas, m ens 
ca. 8.200 bygninger pr im ært  i det  åbne land forsynes fra individuelle energi-
kilder som  olie, elvarm e, biom assefyr m .m . Naturgasforsyning bet ragtes som  
individuel opvarm ning.

På nat ionalt  niveau er der fast lagt  en række energipolit iske m ål for begrænsning 
af CO2-em issionen. Regeringen har bl.a. som  m ål, at  varm eforsyningen i 2035 
skal være dækket  af vedvarende energi – et  m ål som  Haderslev Kom m une m ed 
denne Varm e-  og Energiplan så vidt  m ulig ønsker at  følge op på. Det  vil forud-
sæt te en akt iv lokal m edvirken. 

Fjernvarm eforsyningerne i Haderslev Kom m une er m ed etabler ingen af 2 solvar-
m eanlæg, projekter for udvidelse af disse anlæg sam t  et  nyt  biom asseanlæg i 
2014 godt  på vej  t il at  nedbringe CO2-em issionen fra den kollekt ive fjernvarm e-
forsyning. Der er dog fortsat  et  behov for en sam let  varm e-  og energiplanlæg-
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ning i Haderslev Kom m une, der viser vejen for både kort  og langsigtede udvik-
lingsm uligheder for såvel den kollekt ive som  den individuelle varm eforsyning, 
herunder ikke m indst  i forhold t il energieffekt iviseringer.

Haderslev Kom m une har også taget  hul på udfordringerne. Det  sker bl.a. gen-
nem  en m ålret tet  indsats for lokalt  at  frem m e energiopt im ering af kom m unale 
bygninger, pr ivate boliger og erhvervsbyggeri. 

Tabel 1 nedenfor viser varm ebehovet  og CO2-em ission (2012 tal)  for fjernvarm e, 
naturgas og individuel opvarm ning i Haderslev Kom m une.

Tabel 1. Fordeling af varm ebehovet  og CO2-em ission for fjernvarm e, naturgas 
og individuel opvarm ning i Haderslev Kom m une.

Det  ses af tabellen, at  fjernvarm en m ed en sam let  andel på 42 %  af varm ebe-
hovet  kun bidrager m ed 23 %  af den sam lede CO2–belastning, som  hidrører fra 
opvarm ning af bygninger i kom m unen, m ens det  nærm est  forholder sig m odsat  
for naturgas og olie. Fjernvarm en som  opvarm ningsform  kan derfor bet ragtes 
som  en m eget  m iljøvenlig opvarm ningsform .

Ud fra fjernvarm eforsyningernes kendte udbygningsplaner er der i planen foreta-
get  en basisfrem skrivning af forbrug og produkt ion af varm e og el i kom m unen 
frem  t il 2031. Denne frem skrivning viser bl.a. følgende:

›  Den sam lede CO2-udledning fra varm eforsyningen falder fra ca. 
 107.000 ton i 2012 t il 69.000 ton i 2031.
›  Fjernvarm ens andel af CO2-udledningen vil falde fra ca. 24.000 
 ton i 2012 t il 8.000 ton i 2031.
›  CO2-udledningen fra den individuelle opvarm ning vil falde fra 
 ca. 83.000 ton i 2012 t il 61.000 ton i 2031.
›  Den individuelle opvarm ning står for langt  den største CO2-
 udledning og vil i 2031 udgøre 89 % .

Haderslev Kom m une peger derfor m ed denne Varm e-  og Energiplan på følgende 
handlings-  og udviklingsm uligheder for varm eforsyningen:

›  I  centerbyerne Gram , Vojens og Haderslev, herunder også 
 Skrydst rup og Starup anbefales den nuværende fossile indi-
 viduelle opvarm ning ( f.eks. naturgasfyr i naturgasom råder og 
 oliefyr)  om lagt  gennem  konverter ing t il fj ernvarm e. 
›  I  lokalbyerne Over Jerstal, Som m ersted, Ham m elev, Bevtoft , 
 Marst rup, Hopt rup, Arnum  anbefales den nuværende fossile 
 individuelle opvarm ning om lagt  gennem  etabler ing af fjern-
 varm e. Der kan eventuelt  igangsæt tes et  dem onst rat ionspro-
 jekt  for etabler ing af fjernvarm e i en af lokalbyerne.
›  I  de m indste bysam fund og det  åbne land anbefales den nuvæ-
 rende fossile individuelle opvarm ning om st illet  t il individuel 
 opvarm ning baseret  på vedvarende energikilder.
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›  Forsyningsselskaberne kan, eventuelt  i sam arbejde m ed kom -
 m unen, iværksæt te m ålret tede lokale kam pagner m ed henblik 
 på at  frem m e konverter ing af fossil individuel opvarm ning t il 
 fj ernvarm e og individuelle opvarm ningsform er baseret  på ved-
 varende energi.
›  Fjernvarm eselskaberne kan igangsæt te t iltag, der fører t il ener-
 gibesparelser i ledningsnet tet . Der fi ndes m ange opt im erings
 m uligheder for dr ift  af fjernvarm enet tet , herunder bl.a. sænk-
 ning af frem løbstem peratur og styr ing af frem -  og t ilbageløbs-
 tem peraturer om råde for om råde i forhold t il behov.
›  Besparelser på varm eforbruget  i pr ivate, kom m unale og 
 erhvervsbygninger søges frem m et . Det  er et  m ål, at  varm e-  og 
 energiforbruget  i de kom m unale bygninger skal reduceres m ed 
 15 %  i perioden 2014-18. I  sam arbejde m ed Haderslev Er-
 hvervsråd nedsæt tes et  ”Energiråd”, og der søges ansat  en 
 energikonsulent , der kan t ilbyde borgerne en uvildig rådgivning 
 i forbindelse m ed energirenovering af boliger.

Ud fra ovenstående udviklingsm uligheder er der gennem ført  fl ere scenariefrem -
skrivninger af bl.a. CO2-udledningen. Et  scenarie tager udgangspunkt  i at  fjern-
varm eselskaberne gennem fører den ovenfor beskrevne konverter ing t il f j ern-
varm e, etablerer fl iskedler og at  der bliver etableret  fjernvarm e i de seks anførte 
lokalbyer. En realisering af det te scenarie vil i forhold t il den anførte basisfrem -
skrivning yderligere kunne reducere CO2-udledningen fra varm eforsyningen fra 
69.000 ton t il 41.000 ton i 2031, svarende t il en redukt ion på 65 % . 

Det  frem går af ovenstående, at  Haderslev Kom m une selv m ed en ret  om fat tende 
om st illing ikke vil nå m ålet  om  100 %  vedvarende energi i varm eforsyningen i 
2035. Haderslev Kom m une kan dog nå m eget  langt  m ed en CO2- redukt ion fra 
varm eforsyningen. For yderligere at  nærm e sig m ålet  om  CO2-neut ralitet  vil det  
derfor være nødvendigt  m ed en om fat tende indsats over for den individuelle 
opvarm ning af bygninger i kom m unens m indste bysam fund og ikke m indst  i det  
åbne land.

Målret tes Haderslev Kom m unes og Haderslev Erhvervsråds arbejde for at  
frem m e energiopt im ering t il især bygninger i disse om råder, vil denne indsats 
yderligere bidrage t il at  reducere CO2-udledningen frem  m od 2035.

1.3 Haderslev Kom m unes Energipolit ik
Haderslev Byråd vedtog i m aj  2013 en Energipolit ik for Haderslev Kom m une. 
Form ålet  m ed denne energipolit ik er at  give en kort  status over resultaterne af 
kom m unens hidt idige energiarbejde og vise, hvordan Haderslev Kom m une frem -
over vil arbejde m ed at  nedbringe energiforbruget  i kom m unen.

Energipolit ikken udpeger følgende indsatsom råder:

›  I ndsatsom råde 1:  Energiopt im ering i kom m unale bygninger.
›  I ndsatsom råde 2:  Kom m unens indsats ved energiopt im ering af 
 pr ivatboliger og erhvervsbyggeri.
›  I ndsatsom råde 3:  Energi i forbindelse m ed nybyggeri i Hader-
 slev Kom m unen.

I  indsatom råde 1 indgår en m ålsætning om , at  energiforbruget  på el, vand og 
varm e i de kom m unale bygninger skal reduceres m ed 15 %  i perioden 2014-
2018 ( i forhold t il f j ernafl æst  forbrug for 2014) .

Det  frem går under indsatsom råde 2, at  Haderslev Kom m une i sam arbejde m ed 
Haderslev Erhvervsråd ønsker at  nedsæt te et  ”Energiråd”. Det te Energiråd er 
tænkt  som  et  offent ligt / pr ivat  sam arbejde m ed et  bredt  fokus ret tet  specielt  
m od energir igt igt  og bæredygt igt  byggeri og forventes nedsat  i begyndelsen af 
2014. Energirådet  vil bl.a. kunne iværksæt te oplysnings-  og annoncekam pagner.
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Endvidere lægges der op t il,  at  der etableres en forening/ jur idisk enhed i Er-
hvervsråds regi, hvor der ansæt tes en energikonsulent , der kan t ilbyde borgerne 
en uvildig/ interesseneut ral energirådgivning i forbindelse m ed energirenovering 
af boliger. Fokus vil pr im ært  være på de individuelt  ejede boliger. 
Rådgivningen skal baseres på den ” r igt ige løsning”  for netop den enkelte hus-
ejer, både i forhold t il energibesparelser og økonom i.

Varm e-  og Energiplanen indgår som  et  væsent ligt  elem ent  i kom m unens Energi-
polit ik.

1.4 St rategisk Energiplanlægning
Haderslev Kom m une deltager i et  partnerskab sam m en m ed Region Syddan-
m ark, 12 andre syddanske kom m uner, 4 energi-  og forsyningsselskaber sam t  
erhvervslivet  om  st rategisk energiplanlægning (SEP)  i Syddanm ark.
 
Projektet  m odtager økonom isk støt te af Energistyrelsen og sigter bl.a. m od at  
styrke den st rategiske planlægning i kom m unerne.

SEP Sydjylland, der er det  delprojekt , der er relevant  for Haderslev Kom m une, 
skal m ed udgangspunkt  i parternes erfar ing sam t  relevante statslige analyser:

›  Udvikle en fælles vision ud fra scenarier, som  håndterer udfor-
 dr ingerne om kring fjernvarm ens rolle i den frem t idige ener-
 giforsyning, vindkraft  i elforsyningen, anvendelsen af bioenergi, 
 grøn t ransport  m .v.
›  Udvikle sam fundsøkonom iske helhedsløsninger gennem  plan-
 lægning på tværs af forsyningsarter og forsyningsgrænser sam t  
 m ed forudsætning om , at  der i frem t iden skal være en større 
 m ulighed for effekt reguler ing af energisystem et .

Delprojektet  vil bidrage t il,  at  de deltagende kom m uner, der står for at  skulle i 
gang m ed SEP for relat ivt  få ressourcer, vil være i stand t il at  udarbejde en SEP. 
Sam t idig vil andre kom m uners indhøstede erfar inger kunne bruges t il at  sikre en 
SEP af høj  kvalitet .

Partnerskabet  om  st rategisk energiplanlægning opstartes i j anuar 2014 og 
afrundes i m arts 2015, hvor der på baggrund af foretagne analyser skal t ræffes 
beslutning om , hvilke handlinger der frem adret tet  skal følges op m ed.

1.5 Nat ionale m ålsætninger
Energiudspillet  ’Vores energi’ var regeringens oplæg t il forhandlingerne om  ener-
giaftalen for 2012-2020. Med energiaftalen, der blev indgået  22. m arts 2012, er 
en lang række af energiudspillets init iat iver nu beslut tet  og skal im plem enteres.

Med init iat iverne tages store skr idt  m od m ålet  om  100 %  vedvarende energi i 
2050. Med ’Vores energi’ er det  regeringens hensigt  at  frem t idssikre det  
danske sam fund ved at  skabe en grøn økonom i i vækst . Det  langsigtede m ål er 
en om st illing t il et  energi-  og t ransportsystem , der er 100 %  baseret  på vedva-
rende energi.

I  2020 er det  regeringens m ål, at  halvdelen af det  t radit ionelle elforbrug er dæk-
ket  af vind. I m plem enteres init iat iverne i ’Vores energi’ opfyldes m ålet  m ed 52 
%  vind i elforbruget  i 2020.
 
I nit iat iverne vil også resultere i en halvering af antallet  af oliefyr i 2020 i forhold 
t il 2010. Med init iat iverne i ’Vores energi’ halveres anvendelsen af fossile 
brændsler t il el og varm e fra 2010 t il 2020.

Det  er regeringens klim apolit iske m ål at  nå en redukt ion på 40 %  af de sam lede 
drivhusgasudledninger i 2020 i forhold t il 1990. Med init iat iverne i ’Vores energi’ 
når Danm ark op på en drivhusgasredukt ion på 35 %  i 2020 i forhold t il 1990. 
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I  best ræbelserne på at  nå op på 40 %  har regeringen i august  2013 frem lagt  en 
klim aplan sam t  et  virkem iddelkatalog m ed en lang række potent ielle t iltag inden 
for energisektoren, t ransport  og landbrug.
 
I  2030 er det  m ålet , at  kul er udfaset  fra de danske kraftværker, og at  oliefyr er 
erstat tet  af vedvarende energiform er som  opvarm ning i husholdninger. Med ini-
t iat iverne i ’Vores energi’ vil det  danske kul- forbrug allerede være reduceret  m ed 
65 %  i 2020 i forhold t il i dag.
 
I  2035 skal el-  og varm eforsyningen ifølge regeringen være dækket  af 
vedvarende energi.
 
I  2050 er m ålet  en om st illing t il et  energi-  og t ransportsystem , der er 100 %  
baseret  på vedvarende energi.

De nat ionale m ålsætninger om  at :
›  dække hele energiforsyningen m ed vedvarende energi i 2050,
›  dække el-  og varm eforsyningen m ed vedvarende energi i 2035,
›  udfase kul fra danske kraftværker og oliefyr senest  i 2030,
›  reducere Danm arks udslip af dr ivhusgasser i 2020 m ed 40 %  i 
 forhold t il niveauet  i 1990,
›  halvdelen af Danm arks t radit ionelle el- forbrug skal kom m e fra 
 vind i 2020,
vil kræve en offensiv indsats på såvel lokal, regional og nat ionalt  niveau. Alle 
potent ialer for energibesparelser og for konverter ing t il vedvarende energires-
sourcer i forsyningssystem erne skal undersøges.

1.6 Haderslev Kom m unes vision og m ålsætning
Det  er Haderslev Kom m unes vision at  bidrage t il opfyldelse af den nat ionale m ål-
sætning for varm eforsyningen og CO2- redukt ioner i kom m unen.

Haderslev Kom m une vil derfor arbejde på, at  følgende m ålsætninger for varm e-
forsyningen i kom m unen realiseres:

›  Fra 2010 t il 2020 halveres anvendelsen af fossile brændsler t il 
 el og varm e.
›  I  2020 er antallet  af oliefyr halveret  i forhold t il 2010. 
›  I  2030 er alle oliefyr erstat tet  af fjernvarm e eller individuelle 
 løsninger baseret  på vedvarende energi.
›  I  2035 er varm eforsyningen 100 %  dækket  af vedvarende 
 energi.
 
Det  betyder, at  Haderslev Kom m une lokalt  ønsker at  frem m e udbygningen af 
fjernvarm eom råder, der hvor det  er en sam fundsøkonom isk og brugerøkonom isk 
fordel.

Haderslev Kom m une ønsker endvidere at  frem m e en udvikling, hvor borgere og 
erhvervslivet  fr iv illigt  om st iller t il f j ernvarm en. Frem adret tet  vil t ilslutningspligt  
og forblivelsespligt  i kollekt ive forsyningsom råder derfor som  udgangspunkt  kun 
undtagelsesvis br inges i anvendelse. Hvis det te bliver t ilfældet , forudsæt tes det  
at  ske på r im elige vilkår for forbrugerne og fjernvarm eselskabet .

Det  er endvidere Haderslev Kom m unes ønske at  frem m e en udvikling, hvor op-
varm ningen i om råder udenfor kollekt iv forsyning fr iv illigt  om st illes t il VE.

På baggrund af partnerskabet  om  st rategisk energiplanlægning vil der i 2015 
blive taget  st illing t il kom m unens videre arbejde m ed en lokal st rategisk ener-
giplan.
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1.7 Miljøvurdering
Haderslev Kom m une har i henhold t il ”Lov om  m iljøvurdering af planer og pro-
gram m er”  gennem ført  en screening af denne Varm e-  og Energiplan. Kom m unen 
har i denne forbindelse vurderet  at  planen ikke er om fat tet  af lovens krav om , at  
der skal foretages en m iljøvurdering. Det te begrundes m ed at :

›  planen ikke fast lægger ram m er for frem t idige anlægst illadelser t il 
 projekter, der er om fat tet  af lovens bilag 3 og 4
›  planen ikke vurderes at  påvirke et  udpeget  internat ionalt  natur-
 beskyt telsesom råde væsent ligt
›  planen ikke om fat ter anlægsvirksom hed, ikke er en jur idisk bindende 
 plan, m en kun beskriver udviklingsm uligheder for den frem t idige varm e 
 forsyning
›  eventuelle anlægsarbejder i for længelse af planens foreslåede 
 handlinger vil blive planlagt  individuelt  ( i form  af projekt forslag)  og 
 m iljøvurderet  i denne sam m enhæng
›  planen ikke vurderes at  få væsent lig indvirkning på m iljøet  og det  
 om givende landskab
›  planen om fat ter handlingsm uligheder, der skal sikre et  bedre m iljø.
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2 . Grundlaget  for  varm eplanlægningen

I  følgende afsnit  beskrives grundlaget  for varm eplanlægningen, herunder 
lovgrundlaget , ram m er for varm eforsyningen, projekt forslag, t ilslutningspligt , 
lavenergibyggeri m .m .

2.1 Varm eforsyningsloven
Den gældende Varm eforsyningslov er fra 2011, Bekendtgørelse af lov om  Var-
m eforsyning nr. 1184 af 14. decem ber 2011. Form ålet  m ed Varm eforsynings-
loven er at  frem m e den m est  sam fundsøkonom iske, herunder m iljøvenlige an-
vendelse af energi t il bygningers opvarm ning og varm t  brugsvand, og inden for 
disse ram m er at  m indske energiforsyningers afhængighed af fossile brændsler.

Loven om  Varm eforsyning regulerer således varm eplanlægningen i Danm ark. 
Reguler ingen af varm eforsyningen ligger i dag hos kom m unerne, hvor kom m u-
nalbestyrelsen i sam arbejde m ed forsyningsselskaber og andre berørte parter 
udfører planlægning af varm eforsyningen i kom m unen. Fra den første lov om  
varm eforsyning kom  i 1979 og t il i dag, er reguler ingen af varm esektoren gået  
fra at  være en detaljeret  cent ralt  styret  planlægning af forsyningsst rukturen t il 
en decent ralisering ud t il kom m unerne. Det  betyder, at  kom m unalbestyrelserne 
godkender projekter for etabler ing af nye kollekt ive varm eforsyningsanlæg eller 
udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg, og derm ed tager den 
endelige beslutning om , hvordan varm eplanlægningen og udbygningen skal 
foregå i kom m unen.

Når et  værk eller net  skal etableres eller ændres væsent ligt , skal der udarbejdes 
et  projekt forslag t il godkendelse af kom m unen. Projekt forslaget  skal udarbejdes 
i overensstem m else m ed bestem m elserne i bekendtgørelsen nr. 374 af 15. april 
2013 om  godkendelse af projekter for kollekt ive varm eforsyningsanlæg (projekt-
bekendtgørelsen) .

2.2 Forudsætningsskrivelser
Forudsætningsskrivelserne var retningslinjer t il kom m unerne om  varm eplan-
lægning og havde hjem m el i Varm eforsyningsloven.
 
Forudsætningsskrivelserne om fat tede to generelle retningslinjer for fjernvarm e-
forsyningen – én om  om st illing t il kraftvarm e og regler for brændselsforbrug og 
én om  storkunders (blokvarm ecent raler)  om st illing t il kollekt iv forsyning. 
 
Disse generelle forudsætningsskrivelser indgik som  udgangspunkt  i bekendt-
gørelse nr. 1295 af 13. decem ber 2005 om  godkendelse af projekter for kollek-
t ive varm eforsyningsanlæg. Derudover fi ndes en række specifi kke forudsæt-
ningsskrivelser, der regulerer navngivne varm eforsyningsanlæg.

Forudsætningsskrivelserne blev udsendt  t il kom m unerne i starten af 90’erne, 
og har udgjort  regelgrundlaget  for varm eplanlægningen frem  t il 1. januar 2006, 
hvor de generelle forudsætningsskrivelser erstat tedes af projektbekendtgørelse 
nr. 1295 af 13. decem ber 2005.

For en række kom m uners vedkom m ende blev de generelle forudsætnings-
skrivelser, som  nævnt  suppleret  m ed specifi kke forudsætninger m ed krav om  
fjernvarm eværkers om st illing t il decent ral kraftvarm e eller biom asse.

De specifi kke forudsætningsskrivelser indeholder detaljerede retningslinjer for:

›  t idsfr ister for udarbejdelse af projekt forslag
›  om st illing t il sam produkt ion af el og varm e
›  vilkår for sam arbejdet  m ellem  varm eplanlægningens 
 forskellige parter, f.eks. i form  af nedsæt telse af koordi-
 neringsgrupper.
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Meget  af om st illingen har fundet  sted. Men i nogle af de specifi kke forudsæt-
ningsskrivelser blev der for eksem pel st illet  krav om  at  udarbejde projekt forslag 
for om lægning t il biom assebaseret  kraftvarm e.

I  2000 udm eldte Energistyrelsen dog, at  de økonom iske forhold for kraftvarm e 
på biobrændsler endnu ikke er så fordelagt ige, at  Energistyrelsen har villet  
håndhæve det te krav.

2.3 Tidligere varm eplaner
Haderslev Kom m une er en sam m enlægning af de t idligere Vojens Kom m une, 
Gram  Kom m une og Haderslev Kom m une sam t  enkelte sogne i t idligere Chris-
t iansfeld og Nørre Rangst rup kom m uner. Kom m unerne blev sam m enlagt  ved 
kom m unesam m enlægningen i 2008.

De t re t idligere kom m uner havde hver især udform et  følgende varm e-  og/ eller 
energiplaner:

›  Varm e-  & Energiplan, Haderslev Kom m une, 2005
›  Energi-  & Varm eplan, Vojens Kom m une, 2001
›  Varm eplan, Gram  Kom m une, 1989

2.4 Projekt forslag
Som  det  blev nævnt  t idligere, skal der udarbejdes et  projekt forslag, når et  værk 
eller net  skal etableres eller ændres væsent ligt  – f.eks. skifter brændsel, teknisk 
indretning eller udvider produkt ionen.
 
Projekt forslag indeholder beregninger af de sam funds- , bruger-  og selskabs-
økonom iske forhold sam t  m iljøm æssige og energim æssige forhold.
 
Bekendtgørelsen nr. 374 af 15. april 2013 om  godkendelse af projekter for 
kollekt ive varm eforsyningsanlæg indeholder bestem m elser for projekt forslag, 
hvor der bl.a. st illes krav om  brændselsvalg og sam produkt ion af el og varm e.

Kom m unalbestyrelsen har, som  også nævnt  t idligere, myndighed t il at  godkende 
projekt forslag, og denne skal godkende det  sam fundsøkonom isk bedste alterna-
t iv.

2.5 Godkendte projekter
Haderslev Kom m une har godkendt  en række projekter for fjernvarm e og natur-
gas i kom m unen. En liste over disse projekter er indsat  i bilag 1.

2.6 Tilslutningspligt
Kom m unalbestyrelsen kan pålægge hele eller en del af kom m unen t ilslutnings-  
eller forblivelsespligt  t il enten individuel naturgasforsyning eller fjernvarm e.

Både ny og eksisterende bebyggelse kan blive pålagt  t ilslutnings-  eller 
forblivelsespligt . Det  kaldes t ilslutningspligt , når en ejendom  ikke er t ilslut tet  
den kollekt ive varm eforsyning, på det  t idspunkt , at  kom m unen udsteder påbud-
det . Ejendom m e, der allerede fr iv illigt  har t ilslut tet  sig et  varm eforsyningsanlæg, 
kan blive pålagt  forblivelsespligt , så de skal forblive t ilslut tet  anlægget .

For eksisterende bebyggelse t ræder forpligtelsen i kraft  9 år efter, at  kom m u-
nalbestyrelsen har t ruffet  beslutningen. Kom m unalbestyrelsen kan kræve, at  
en eksisterende ejendom  t ilslut tes det  kollekt ive varm eforsyningsanlæg inden 
udløbet  af 9-års fr isten, når der er forsyningsm ulighed fra anlægget . I  så fald 
vil t ilslutningspligten gælde fra det  t idspunkt , ejendom m en skal have udskiftet  
væsent lige varm einstallat ioner.

Forblivelsespligt  gælder m ed det  sam m e. Tilslutningspligt  t il nybebyggelse 
gælder fra t idspunktet  for ibrugtagningen.
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Tilslutnings-  og forblivelsespligt  kan blive pålagt  på baggrund af Varm e-
forsyningsloven i et  projekt forslag eller på baggrund af Planloven i en lokalplan.
 
Tilslutningspligt  efter Varm eforsyningsloven er reguleret  i Bekendtgørelse nr. 690 
af 21. juni 2011 om  t ilslutning m .v. t il kollekt ive varm eforsyningsanlæg.

Med t ilslutningspligten kan forsyningsselskabet  opkræve t ilslutningsafgift  eller 
en fast  år lig afgift .  Derim od er der ikke pligt  t il at  aftage energi fra det  kollekt ive 
anlæg. 

I  nogle t ilfælde er en ejendom  fr itaget  fra t ilslutnings-  eller forblivelsespligt . 
Eksem pelvis når en ejendom , der er indret tet  m ed et  vedvarende energianlæg, 
påregnes nedrevet  inden for en kortere årrække, eller hvis der er tale om  en 
lavenergibygning. Desuden skal kom m unalbestyrelsen i visse t ilfælde give dis-
pensat ion, f.eks. t il nye lavenergibygninger.

Visse eksisterende ejendom m e er fr itaget  fra både t ilslutningspligt  og 
forblivelsespligt . Det  gælder ejendom m e:

›  hvor over 50 %  af en bygnings varm ebehov dækkes fra 
 et  vedvarende energianlæg eller overskudsanlæg (det  
 er dog en forudsætning for at  blive fr itaget , at  bygningen 
 var indret tet  m ed for eksem pel et  t ræpillefyr m ed den 
 nødvendige kapacitet  på det  t idspunkt , t ilslutnings-  eller 
 forblivelsespligten blev pålagt ) .
›  der ikke er beregnet  t il at  blive opvarm et  hele året .
›  der kan bet ragtes som  lavenergibygninger -  dvs. be-
 byggelser, hvor det  kan dokum enteres, at  de på t ids-
 punktet  for ansøgningen om  bygget illadelsen opfyldte de 
 på daværende t idspunkt  i m edfør af byggeloven gældende 
 energiram m er for energiforbrug for lavenergibygninger.

Følgende eksisterende ejendom m e er alene fr itaget  fra t ilslutningspligt , m en ikke 
fra forblivelsespligt . Det  gælder ejendom m e:

›  hvor om st illingen på grund af nødvendige større installa-
 t ions-  eller bygningsm æssige ændringer bliver uforholds-
 m æssig dyr. Det  vil det  for eksem pel kunne være for 
 huse, hvor der er installeret  el- radiatorer.
›  der skal nedrives inden for en kortere årrække.

Kom m unalbestyrelsen vurderer, om  en ejendom  er beret t iget  t il at  blive fr itaget  
for t ilslutnings-  eller forblivelsespligten.

For nyopførte lavenergibygninger gælder, at  kom m unalbestyrelsen skal m ed-
dele dispensat ion fra t ilslutnings-  og forblivelsespligten. Det te skyldes, at  de 
lavenergibygninger, som  opføres i dag, er så velisolerede og energieffekt ive, at  
udgifterne t il installer ing og t ilslutning t il f j ernvarm e og individuel naturgasfor-
syning vil være store set  i forhold t il det  år lige energiforbrug. Det  vil derfor ofte 
ikke være økonom isk at t rakt ivt  at  t ilslut te sig et  kollekt ivt  system . Sam t idig kan 
det  lave forbrug betyde, at  det  ikke er rentabelt  for fjernvarm e-  eller naturgas-
selskabet  at  forsyne en lavenergibygning. Der er im idlert id intet  t il hinder for, at  
lavenergibygninger kan t ilslut tes t il f j ernvarm e-  eller naturgasforsyningen, når 
begge parter -  boligejeren og forsyningsselskabet  -  kan blive enige om  det .

En ny lavenergibygning er en bebyggelse, hvor det  kan dokum enteres, at  den på 
t idspunktet  for ansøgningen om  bygget illadelsen opfylder de energiram m er for 
energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat  i bygningsreglem entet .

I  bygningsreglem entet  er der fastsat  m aksim ale ”energiram m er”  for bygninger. 
En energiram m e er energibehovet  t il opvarm ning, vent ilat ion, køling, varm t  
brugsvand -  for kontorer og inst itut ioner m .v. indgår også fast  belysning.
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Desuden indeholder bygningsreglem entet  for både boliger og kontorer mv. en 
defi nit ion af lavenergibyggeri, hvor energiforbruget  er m indre end det  bindende 
krav. I  Bygningsreglem entet  2010 kaldes lavenergibyggeri ‘lavenergiklasse 
2015’.

Folkepensionister har krav på dispensat ion fra at  blive t ilslut tet  t il den kollekt ive 
forsyning. Baggrunden herfor er at  skåne ældre personer, der m uligvis kun kan 
bebo deres ejendom  i et  m indre antal år, fra den om st illing, som  en t ilslutning t il 
kollekt iv forsyning kan indebære. Dispensat ionsm uligheden gælder således ikke 
forblivelsespligt .

Dispensat ionen gælder kun for personer, der er folkepensionist  på t ilslutnings-
t idspunktet . Dvs. det  t idspunkt , hvor der er forsyningsm ulighed fra anlægget  og 
t ilslutningspligten indt ræder. Desuden skal folkepensionisten være (m ed)ejer af 
ejendom m en og haft  fast  bopæl på adressen, siden kom m unalbestyrelsen t raf 
beslutning om  t ilslutningspligt . Dispensat ionen bort falder, hvis ejendom m ens 
ejer ikke længere er folkepensionist  ( f.eks. ved ejerskifte) .

Kom m unalbestyrelsen kan fortsat  anvende den ’alm indelige’ dispensat ions-
bestem m else i de t ilfælde, hvor en borger kom m er i en ur im elig situat ion.

Haderslev Kom m une vil frem m e en udvikling, hvor borgere og erhvervslivet  fr iv-
illigt  om st iller t il f j ernvarm en. Frem adret tet  vil t ilslutningspligt  og 
forblivelsespligt  i kollekt ive forsyningsom råder derfor som  udgangspunkt  kun 
undtagelsesvis blive bragt  i anvendelse. Hvis det te bliver t ilfældet , forudsæt tes 
det  at  ske på r im elige vilkår for forbrugerne og fjernvarm eselskabet .

2.7 El-varm eforbud
Der er forbud m od at  etablere el-varm e i alle nye og eksisterende huse m ed 
vandbårent  cent ralsystem , hvis husene er eller vil blive kollekt ivt  forsynede m ed 
individuel naturgas eller fjernvarm e. Lavenergihuse er dog undtaget  fra forbud-
det  m od at  etablere el-opvarm ning.

El-varm eforbuddet  skal offent liggøres um iddelbart  efter kom m unalbestyrelsens 
beslutning. For ny bebyggelse skal forbuddet  m eddeles ejeren senest  ved byg-
get illadelsens udstedelse.

Der er forbud m od at  etablere el-varm e som  hovedopvarm ningskilde. Ejen-
dom m e m ed cent ralvarm eanlæg m å således ikke fjerne radiatorer, varm tvands-
beholder m .v. og etablere el-varm e i stedet .

Forbuddet  gælder derim od ikke:  

›  Bebyggelse, der allerede har el-varm e, når forbuddet  
 m eddeles.
›  Hvis der sker en t ilbygning t il et  hus m ed el-varm e, uden 
 at  der etableres et  helt  nyt  opvarm ningssystem .
›  Hvis det  pga. byggetekniske forhold vil være uforholds-
 m æssigt  bekosteligt  at  installere et  cent ralvarm esystem .
›  Lavenergihuse og el-varm e i som m erhuse, fr it idshuse, 
 kolonihavehuse m .v.
›  El-pat roner i vandbårne cent ralsystem er eller el-drevne 
 varm epum per.
›  El- radiatorer og el-vandvarm ere, der fungerer som  sup-
 plerende varm ekilde, f.eks. t il opvarm ning af yderrum , 
 loftsrum  eller sjældent  benyt tede lokaler.

Kom m unalbestyrelsen kan efter ansøgning give dispensat ion fra et  forbud i sær-
lige t ilfælde.
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2.8 Lavenergibyggeri
En bygning karakter iseres som  lavenergi, når det  kan dokum enteres, at  be-
byggelsen opfylder den energiram m e for energiforbrug svarende t il lavenergi
bygninger, der er fastsat  i det  på bygget idspunktet  gældende bygnings-
reglem ent . Det  gældende bygningsreglem ent  for nuværende er BR10.
  
En ejendom , der opføres som  lavenergibyggeri, er fr itaget  for krav om  t ilslut-
ningspligt  t il kollekt iv varm eforsyning. At  en ejendom  har fået  fr itagelse fra 
t ilslutningspligt  betyder ikke, at  den ikke kan m odtage varm e fra det  kollekt ive 
net . Det  er op t il ejeren at  beslut te, om  denne ønsker det te, ligesom  det  forud-
sæt ter, at  der rent  fakt isk er forsyningsm ulighed.

Desuden er en ejendom , der opføres som  lavenergibyggeri, også fr itaget  for el-
varm eforbuddet .

2.9 Skift  af varm eforsyning
Før et  eventuelt  skift  af en bygnings varm eforsyning skal det  afklares, om  byg-
ningen er om fat tet  af de anvendte styr ingsm idler, herunder t ilslutningspligt  og 
el-varm eforbud.

Desuden er der j f.  byggesagslovgivningen nogle forhold, der skal være i orden 
vedr. bygningsreglem entets krav t il kedler, Brand-  og sikr ingsteknisk I nst ituts 
vej ledninger, Gasreglem entet  m .v.
 
Derudover gælder:  ”Bekendtgørelsen om  biom asseaffald”  (BEK nr. 1637 af 
13/ 12/ 2006) , der fastsæt ter krav t il,  hvad der m å brændes af. Denne bekendt-
gørelse skal kom m unen håndhæve.

Herudover gælder:  ”Brændeovnsbekendtgørelsen”  (BEK nr. 1432 af 
11/ 12/ 2007) , der regulerer luft forurening fra brændeovne og brændekedler 
sam t  visse andre faste anlæg t il energiprodukt ion.

2.10 Forhold t il andre kom m unale indsatsom råder

2 .1 0 .1  Kom m uneplan
Kom m uneplan 2013 er blevet  godkendt  af Byrådet  i decem ber 2013. 

Kom m uneplanen indeholder de overordnede m ål for Haderslev Kom m unes ud-
vikling, som  Byrådet  vil arbejde for i planperioden. Kom m uneplanen indeholder 
bl.a. ram m er for den videre udbygning i Haderslev Kom m une inden for bolig-  og 
erhvervsbyggeri.
 
Disse om råder er indarbejdet  i denne varm e-  og energiplan for herigennem  at  
fast lægge forsyningsform en, således nødvendige projekt forslag kan udarbejdes 
og usikkerhed om  forsyningsform  undgås.

I  Kom m uneplan 2013 indgår et  overordnet  m ål om , at  opt im ere energiudnyt-
telsen og m indske CO2-udledningen fra varm eforsyningen i det  om fang, det  er 
teknisk og økonom isk m uligt .

Kom m uneplan 2013 indeholder også et  fokusom råde, der om handler sundhed 
og bæredygt ighed. Det  frem går her, at  Haderslev Kom m une vil arbejde for at  
skabe en klar og stærk profi l m ed fokus på energir igt igt  byggeri, og at  der skal 
udform es en klim ast rategi. Denne st rategi skal sigte m od at  reducere den lokale 
udledning af dr ivhusgasser. Klim ast rategiens fokus vil i første om gang være på 
kom m unens egen virksom hed sam t  forsyningsvirksom heder.

2 .1 0 .2  §  1 7  stk . 4  Udvalg -  Energir igt igt  byggeri
Henover som m eren 2011 vedtog Byrådet  et  borgm esterinit iat iv om  nedsæt telse 
af t re særlige indsatsudvalg m ed afsæt  i cent rale udfordringer i Byrådets ak-
tuelle arbejde m ed vision og Planst rategi 2011. Udvalgene blev nedsat  i henhold 
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t il styrelseslovens § 17 stk. 4 – et  af indsatsom råderne var energir igt igt  byggeri. 
Udvalgene frem kom  m ed en række anbefalinger t il Byrådet  og blev nedlagt  igen 
ved udgangen af 2012. 

Udvalget  for energir igt igt  byggeri frem kom  bl.a. m ed følgende anbefaling:

Helt  overordnet  ønsker udvalget , at :  

›  Energir igt igt  byggeri skal have en klar og stærk profi l i Haders-
 lev Kom m une.

Derfor er den prim ære overordnede opgave, at :

›  Haderslev Kom m une skal vedtage en polit ik og frem lægge en 
 st rategi for, hvad der frem adret tet  skal kendetegne Haderslev 
 på det  energi-  og m iljøm æssige om råde, både når det  handler 
 om  udviklingen af nuværende bebyggede om råder/ bygninger 
 og de nye byom råder og deres bygninger og anlæg. 

Konkrete init iat iver og akt iviteter i forhold t il polit ik-  og st rategiarbejdet .
 
Udvalget  foreslår bl.a., at  følgende init iat iver og akt iviteter indgår i et  polit ik-  og 
st rategiarbejde på energi-  og m iljøom rådet  i Haderslev Kom m une:  

1. Der skal nedsæt tes et  ’energiråd’, der f.eks. m ødes to gange 
 om  året . 
2. Kom m unen skal tage m ålret tet  fat  på en inform at ion om  em net  
 Energir igt igt  byggeri. 
3. Haderslev Kom m une skal sikre større synliggørelse af kom -
 m unens egne akt iviteter og planlægning på om rådet . 
4. Planlægge og afholde en årlig energidag – f.eks. på Gravene/
 SE-Arena eller lignende. 
5. Haderslev Kom m une skal ansæt te en borgerret tet  og neut ral 
 energikonsulent / inspirator/  kontaktperson og form idler. 

Herudover frem kom  indsatsudvalget  m ed en anbefaling om , at  den frem t idige 
erhvervs-  og uddannelsesm æssige indsats også bygger på særligt  fokus på en-
ergir igt igt  byggeri og bæredygt ighed.

Udvalgets anbefalinger blev godkendt  af Byrådet  i decem ber 2012.

2 .1 0 .3  Energipolit ik
En ny energipolit ik er blevet  vedtaget  i august  2013. Form ålet  m ed energipolit ik-
ken er bl.a. at  vise, hvordan Haderslev Kom m une frem over vil arbejde m ed at  
nedbringe energiforbruget  i kom m unen.

Kom m unens hidt idige energipolit ik har pr im ært  om fat tet  kom m unens egen byg-
ningsm asse. Med den nye energipolit ik ønsker Haderslev Kom m une ikke kun at  
sæt te sig nye m ål for nedbringelse af energiforbruget  i kom m unens egne byg-
ninger, m en ønsker at  bidrage m ed t iltag, der også kan påvirke energiforbruget  
hos pr ivate og hos erhvervsvirksom heder i en posit iv retning.

For at  reducere energiforbruget  og sænke CO2-udledningen i Haderslev Kom -
m une udpeger energipolit ikken 3 indsatsom råder:  1)  Energiopt im ering i kom m u-
nale bygninger, 2)  Kom m unens indsats ved energiopt im ering af pr ivatboliger og 
erhvervsbyggeri og 3)  Energi i forbindelse m ed nybyggeri i Haderslev Kom m une.

I ndsatsom råde 1 styres af en overordnet  m ålsætning for energiarbejdet  i de 
kom m unale bygninger om  at  reducere energiforbruget  på el, vand og varm e 
m ed 15 %  i perioden 2014-2018.
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Under indsatsom råde 3 er der udpeget  5 ” lavenergiom råder”  (dvs., nye boligom -
råder, hvor der skal tages hensyn t il de frem t idige energikrav for bygninger) .

2 .1 0 .4  Vindm ølleplan
Haderslev Kom m une har i decem ber 2012 godkendt  en vindm ølleplan. Planen er 
et  kom m uneplant illæg t il Kom m uneplan 2009 og om handler alene store vind-
m øller m ed en totalhøjde fra 120-150 m eter. I  planen indgår en m ålsætning om , 
at  størstedelen af kom m unens sam lede el- forbrug skal dækkes af vedvarende 
energi i 2021.
 
Med vindm ølleplanen åbnes der m ulighed for at  st ille vindm øller op i op t il t re 
om råder og m ed en m ulig sam let  kapacitet  på op t il ca. 150 MW. De udpegede 
om råder er Kast rup Enge, Nybøl og Krejsel.

2 .1 0 .5  Biogasanlæg
Haderslev Kom m une har i fl ere år sam arbejdet  m ed Sønderjysk Landboforen-
ing og Sønderjysk Biogasprodukt ion I / S, om  t ilvejebringelsen af et  plangrundlag 
for realiser ingen af et  biogasanlæg i Haderslev Kom m une. Det  om råde, hvor 
biogasanlægget  m est  hensigtsm æssig kan placeres, ligger knap 2 km  nord for 
Bevtoft .

Et  kom m uneplant illæg og en lokalplan, der er blevet  vedtaget  i j anuar 2014, 
skal danne grundlag for et  biogasanlæg, der år ligt  producerer ca. 20 m io. m ³  
(net toenergiprodukt ion på ca. 170.000 MWh)  biom etan, svarende t il gasfor-
bruget  i ca. 15.000 husstande. Biogasanlægget  skal forbindes t il det  nat ionale 
naturgasnet  og kom m er således t il at  levere gas direkte t il forbrugerne.
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Figur 1. Kollekt ive fjernvarm e-  ( lyserød)  og naturgasom råder ( lilla)  i Haderslev by.

3 . Nuværende varm eforsyning

Det te afsnit  om fat ter en beskrivelse af status for varm eforsyningen i Haderslev 
Kom m une, herunder forsyningsom råder, kort lægning af energiprodukt ion og 
forbrug for fjernvarm e og individuel opvarm ning.

3.1 Fjernvarm eforsyning

3 .1 .1  Haderslev Fjernvarm e
Haderslev Fjernvarm e a.m .b.a. er et  forbrugerejet  selskab m ed ca. 4.129 forbru-
gere.
 
Fjernvarm eom rådet  i Haderslev by om fat ter den cent rale og sydlige del af byen 
og forsynes fra Haderslev Fjernvarm es cent raler på Fjordagervej , Gravene og 
Niels Finsens Vej . Fjernvarm eom rådet  ved Nederbyvænget  forsynes fra Hader-
slev Fjernvarm es cent ral på Nederbyvænget , sam t idig m ed at  der er etableret  
en sam m enkobling t il det  øvrige fjernvarm enet  i Haderslev by. Kortet  nedenfor 
viser de kollekt ive varm eforsyningsom råder i Haderslev opdelt  på fjernvarm e og 
naturgas.

I ndt il d. 1. juli 2013 blev der leveret  varm e fra det  affaldsfyrede kraftvarm eværk 
ved Marst rup. Kraftvarm eværket  var t idligere ejet  af DONG Energy A/ S, m en er 
den 1. juli 2013 blevet  overtaget  af Haderslev Fjernvarm e.
 
Haderslev Fjernvarm e har beslut tet  at  lukke affaldsforbrændingsanlægget  pr. 1. 
juli 2013 og etablere et  nyt  fl isfyret  varm eværk på 2 x 10 MW, som  planlægges 
idr iftsat  ult im o 2014.

Haderslev Fjernvarm e har som  nævnt  i dag ca. 4.129 forbrugere svarende t il,  at  
der forsynes ca. 1.236.150 m 2.

Haderslev Fjernvarm es varm eprodukt ion var i 2011/ 2012 på 159.680 MWh, 
hvoraf varm esalget  udgjorde 133.961 MWh, og net tabet  udgjorde 23.771 MWh, 

Tilslutningsforhold
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Tabel 2. Haderslev Fjernvarm es varm eprodukt ion.

Kapacitetsforhold

Tabel 3. Haderslev Fjernvarm es produkt ionsanlæg.

* Affaldsforbrændingen nedlægges 1. juli 2013.
* *  Nyt  biom assefyret  varm eværk i dr ift  fra ult im o 2014.

som  vist  i Tabel 2 nedenfor.

Fj ernvarm e udgør 65 %  af varm ebehovet  i Haderslev by, og der er et  konverter-
ingspotent iale i form  af individuelle olie-  og gasfyr på 32 %  af varm ebehovet  i 
Haderslev. Dert il kom m er m uligheden for konverter ing af Starup t il Fjernvarm e.

Før affaldsforbrændingsanlægget  lukkede, udgjorde VE i form  af affaldsvarm e og 
fl isvarm e 70 %  af varm eprodukt ionen. Denne andel forventes at  st ige t il 80-90 
% , når den nye 20 MW fl isfyrede cent ral er i dr ift  fra 2014.

Det  sam lede teoret iske m aksim ale effektbehov i Haderslev er oplyst  t il ca. 56 
MW. I  Tabel 3 er angivet  en oversigt  over de anlæg, der producerer varm e t il 
Haderslev, hvor den sam lede kapacitet  udgør 87 MW. Kapaciteten udvides t il 92 
MW, når det  affaldsfyrede kraftvarm eværk er nedlagt , og de nye fl isfyrede var-
m eværk er opført  ult im o 2014.

Haderslev Fjernvarm e havde et  energiforbrug på ca. 57.000 MWh naturgas, ca. 
140.000 MWh affald og ca. 20.000 MWh t ræfl is i 2011/ 2012.
 
Fra 2015 vil t ræfl is erstat te affaldsforbruget  og en del af naturgasforbruget , idet  
det  planlagte fl isfyrede værk får en større kapacitet  end affaldsforbrændingsan-
lægget  havde.

3 .1 .2  Vojens Fjernvarm e
Vojens Fjernvarm e a.m .b.a. er et  forbrugerejet  selskab m ed ca. 1.900 forbru-
gere.
 

Brændselsanvendelse
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Figur 2. Kollekt ive fjernvarm e-  ( lyserød)  og naturgasom råder ( lilla)  i Vojens by.

Tilslutningsforhold

Fjernvarm eom rådet  i Vojens by om fat ter den cent rale og nordvest lige del af 
byen og forsynes fra Vojens Fjernvarm es cent raler på Hejm dals Brovej , Sdr. 
Ringvej  og Tingvejen. Kortet  nedenfor viser de kollekt ive varm eforsyningsom -
råder i Vojens, opdelt  på fjernvarm e og naturgas.

Vojens Fjernvarm e har som  nævnt  i dag ca. 1.900 forbrugere.

Vojens Fjernvarm es varm eprodukt ion var i 2012/ 2013 på 63.501 MWh, hvoraf 
varm esalget  udgjorde 48.581 MWh, og net tabet  udgjorde 13.963 MWh, som  vist  
i Tabel 4 nedenfor.

Tabel 4. Vojens Fjernvarm es varm eprodukt ion.

Fjernvarm e udgør 62 %  af varm ebehovet  i Vojens, og der er et  konverter ingspo-
tent iale i form  af individuelle olie-  og gasfyr på 34 %  af varm ebehovet  i Vojens. 
Dert il kom m er m uligheden for konverter ing af Skrydst rup t il Fjernvarm e.
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Kapacitetsforhold

Tabel 5. Vojens Fjernvarm es produkt ionsanlæg.

Brændselsanvendelse

I  dag udgør VE i form  af solvarm e 10 %  af varm eprodukt ionen. Denne andel vil 
st ige, hvis Vojens Fjernvarm e får godkendt  det  projekt forslag for et  nyt  sol-
varm eanlæg, som  blev indsendt  t il kom m unen ult im o 2013.

Det  sam lede teoret iske m aksim ale effektbehov i Vojens er oplyst  t il ca. 22 MW. 
I  Tabel 3 er angivet  en oversigt  over de anlæg, der producerer varm e t il Vojens, 
hvor den sam lede kapacitet  udgør ca. 49 MW.

Vojens Fjernvarm e havde et  energiforbrug på ca. 59.600 MWh naturgas og et  
elforbrug t il el-kedlen på ca. 1.994 MWh i 2012/ 2013.

3 .1 .3  Gram  Fjernvarm e
Gram  Fjernvarm e a.m .b.a. er et  forbrugerejet  selskab m ed ca. 1.226 forbrugere.

Fjernvarm eom rådet  i Gram  by om fat ter den cent rale, nordlige sam t  sydvest lige 
del af byen og forsynes fra Gram  Fjernvarm es cent ral på Sønderbyvej . Kortet  
nedenfor viser de kollekt ive varm eforsyningsom råder i Gram , opdelt  på fjern-
varm e og naturgas.

Figur 3. Kollekt ive fjernvarm e-  ( lyserød)  og naturgasom råder ( lilla)  i Gram  by.
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Tilslutningsforhold

Tabel 6. Gram  Fjernvarm es varm eprodukt ion.

Gram  Fjernvarm e har som  nævnt  i dag ca. 1.226 forbrugere svarende t il,  at  der 
forsynes ca. 195.557 m 2.

Gram  Fjernvarm es varm eprodukt ion var i 2012 på 27.954 MWh, hvoraf varm e-
salget  udgjorde 21.269 MWh, og net tabet  udgjorde 7.851 MWh, som  vist  i Tabel 
6 nedenfor.

Fjernvarm e udgør 85 %  af varm ebehovet  i Gram , og der er et  lille konverter-
ingspotent iale i form  af individuelle olie-  og gasfyr på 10 %  af varm ebehovet  i 
Gram .
 
I  dag udgør VE i form  af solvarm e 14 %  af varm eprodukt ionen. Denne andel vil 
st ige t il ca. 55 % , når Gram  Fjernvarm e får realiseret  det  projekt forslag for et  
nyt  solvarm eanlæg, som  kom m unen godkendte i 2013.

Det  sam lede teoret iske m aksim ale effektbehov i Gram  er oplyst  t il ca. 10 MW. 
I  Tabel 3 er angivet  en oversigt  over de anlæg, der producerer varm e t il Gram , 
hvor den sam lede kapacitet  udgør 27 MW.

Kapacitetsforhold

Tabel 7. Gram  Fjernvarm es produkt ionsanlæg.

Gram  Fjernvarm e havde et  energiforbrug på ca. 30.000 MWh naturgas i 2012.

3.2 Center byer

3 .2 .1  Haderslev inkl. Starup
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Haderslev by er opdelt  m ellem  fjernvarm e og 
naturgas. Fjernvarm en om fat ter den cent rale og sydlige del af byen, hvorim od 
naturgasforsyningen dækker yderom råderne. Varm eforsyningen i Starup by 
udgøres pr im ært  af naturgas.

Der bor ca. 21.485 indbyggere i Haderslev by pr im o 2013.  I  byen er der ifølge 
BBR-registeret  6.712 opvarm ede bygninger. Hovedparten på 3.718 bygninger er 
forsynet  m ed fjernvarm e, 2.251 bygninger er forsynet  m ed naturgas, 415 byg-
ninger er forsynet  m ed oliefyr, og de resterende er forsynet  m ed anden opvarm -
ning.
 

Brændselsanvendelse
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Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.

Figur 4. Kollekt ive fjernvarm e-  ( lyserød)  og naturgasom råder ( lilla)  i Haderslev og 
Starup.

Der bor ca. 2.506 indbyggere i Starup.  I  byen er der ifølge BBR-registeret  989 
opvarm ede bygninger, hvoraf 793 bygninger, og derm ed størstedelen, er for-
synet  m ed naturgas. Derudover er 80 bygninger forsynet  m ed el-varm e, 63 
bygninger er forsynet  m ed oliefyr, og de resterende er forsynet  m ed anden 
opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser de kollekt ive varm eforsyningsom råder i Haderslev og 
Starup, opdelt  i fj ernvarm e og naturgas.

Varm egrundlaget  for Haderslev og Starup er opgjort  på baggrund af data i BBR-
registeret  og tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellerne neden-
for.
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Tabel 8. Varm egrundlag for Haderslev by.

Tabel 9. Varm egrundlag for Starup.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for 
Haderslev by opgjort  t il 212 GWh. Heraf udgør fjernvarm e 137 GWh, naturgas 
58 GWh, oliefyr 11 GWh og anden opvarm ning 6 GWh.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Starup 
opgjort  t il 15 GWh. Heraf udgør naturgas 12 GWh, oliefyr og el-varm e 1 GWh 
hver og anden opvarm ning 1 GWh.

3 .2 .2  Vojens inkl. Skrydstrup
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Vojens by er opdelt  m ellem  fjernvarm e og 
naturgas. Fjernvarm en om fat ter den cent rale og nordvest lige del af byen, 
hvorim od naturgasforsyningen dækker yderom råderne. Varm eforsyningen i 
Skrydst rup by udgøres pr im ært  af naturgas. Der bor ca. 7.611 indbyggere i Vo-
jens og Skrydst rup prim o 2013.

I  Vojens er der ifølge BBR-registeret  2.805 opvarm ede bygninger. 1.665 byg-
ninger og derm ed hovedparten er forsynet  m ed fjernvarm e, 754 bygninger er 
forsynet  m ed naturgas, 191 bygninger er forsynet  m ed oliefyr, 150 bygninger 
m ed el-varm e og de resterende er forsynet  m ed anden opvarm ning.
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Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.

Figur 5. Kollekt ive fjernvarm e-  ( lyserød)  og naturgasom råder ( lilla)  i Vojens og
 Skrydst rup.

I  Skrydst rup er der ifølge BBR-registeret  352 opvarm ede bygninger. Heraf er 268 
bygninger forsynet  m ed naturgas, henholdsvis 34 og 31 bygninger er forsynet  
m ed oliefyr og el-varm e, og de resterende er forsynet  m ed og anden opvarm -
ning.
 
Kortet  nedenfor viser de kollekt ive varm eforsyningsom råder for Vojens og 
Skrydst rup opdelt  på fjernvarm e og naturgas.

Varm egrundlaget  for Vojens og Skrydst rup er opgjort  på baggrund af data i BBR-
registeret  og tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellerne neden-
for.
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Tabel 10. Varm egrundlag for Vojens by.

Tabel 11. Varm egrundlag for Skrydst rup by.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Vojens 
opgjort  t il 79 GWh. Heraf udgør fjernvarm e 49 GWh, naturgas 19 GWh, oliefyr 5 
GWh og anden opvarm ning 6 GWh.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for 
Skrydst rup opgjort  t il 6,6 GWh. Heraf udgør naturgas 5 GWh, oliefyr 0,7 GWh og 
anden opvarm ning 0,9 GWh.

3 .2 .3  Gram
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Gram  by er opdelt  m ellem  fjernvarm e og natur-
gas. Fjernvarm en om fat ter den cent rale del af byen, m ens naturgasforsyningen 
dækker to yderom råder, henholdsvis m od øst  og m od syd.
 
Der bor ca. 2.440 indbyggere i Gram  prim o 2013.  I  byen er der ifølge BBR-
registeret  1.092 opvarm ede bygninger, hvoraf 981 bygninger og derm ed hoved-
parten er forsynet  m ed fjernvarm e. 15 bygninger er forsynet  m ed naturgas, 42 
bygninger er forsynet  m ed oliefyr, 37 bygninger m ed el-varm e, og de resterende 
er forsynet  m ed anden opvarm ning.
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Figur 6. Kollekt ive fjernvarm e-  ( lyserød)  og naturgasom råder ( lilla)  i Gram .

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.

Tabel 12. Varm egrundlag for Gram .

Kortet  nedenfor viser de kollekt ive varm eforsyningsom råder for Gram , opdelt  på 
fjernvarm e og naturgas. 

Varm egrundlaget  for Gram  er opgjort  på baggrund af data i BBR-registeret  og tal 
fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor. 



27

Figur 7. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Over Jerstal.

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Gram  
opgjort  t il 28 GWh. Heraf udgør fjernvarm e 24 GWh, naturgas 1,3 GWh, oliefyr 
1,4 GWh, el-varm e knap 1 GWh og anden opvarm ning 0,5 GWh.

3.3 Lokalbyer

3 .3 .1  Over Jerstal
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Over Jerstal by udgøres af naturgas.
 
Der bor ca. 1.103 indbyggere i Over Jerstal pr im o 2013. I  byen er der ifølge 
BBR-registeret  498 opvarm ede bygninger, hvoraf 305 bygninger er forsynet  m ed 
naturgas, 89 bygninger er forsynet  m ed oliefyr, 72 bygninger m ed el-varm e og 
de resterende er forsynet  m ed anden opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser det  kollekt ive naturgasforsyningsom råde i Over Jerstal.

Varm egrundlaget  for Over Jerstal er opgjort  på baggrund af data i BBR-regis-
teret  og tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.



28

Tabel 13. Varm egrundlag for Over Jerstal.

Figur 8. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Som m ersted.

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Over 
Jerstal opgjort  t il 11 GWh. Heraf udgør naturgas 7 GWh, oliefyr 2 GWh, el-varm e 
knap 1 GWh og anden opvarm ning 0,7 GWh.

3 .3 .2  Som m ersted
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Som m ersted by udgøres af naturgas.
 
Der bor ca. 1.062 indbyggere i Som m ersted prim o 2013. I  byen er der ifølge 
BBR-registeret  441 opvarm ede bygninger, hvoraf 309 bygninger er forsynet  m ed 
naturgas, 43 bygninger er forsynet  m ed oliefyr, 48 bygninger m ed el-varm e og 
de resterende er forsynet  m ed anden opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser det  kollekt ive naturgasforsyningsom råde i Som m ersted.

Varm egrundlaget  for Som m ersted er opgjort  på baggrund af data i BBR-regis-
teret  og tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.
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Tabel 14. Varm egrundlag for Som m ersted.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Som -
m ersted opgjort  t il 10 GWh. Heraf udgør naturgas 7 GWh, oliefyr 1 GWh, el-
varm e knap 1 GWh og anden opvarm ning 1 GWh.

3 .3 .3  Ham m elev
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Ham m elev by udgøres pr im ært  af naturgas og 
en m indre andel blokvarm e.
 
Der bor ca. 993 indbyggere i Ham m elev pr im o 2013. I  byen er der ifølge BBR-
registeret  446 opvarm ede bygninger, hvoraf 342 bygninger er forsynet  m ed 
naturgas, 40 bygninger er forsynet  m ed oliefyr, 21 bygninger m ed elvarm e og 
de resterende er forsynet  m ed anden opvarm ning, herunder 7 bygninger m ed 
blokvarm e.
 
Kortet  nedenfor viser de kollekt ive varm eforsyningsom råder i Ham m elev, opdelt  
på blokvarm e og naturgas.

Figur 9. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Ham m elev.

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.
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Tabel 15. Varm egrundlag for Ham m elev.

Varm egrundlaget  for Ham m elev er opgjort  på baggrund af data i BBR-registeret  
og tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Ham -
m elev opgjort  t il 12 GWh. Heraf udgør blokvarm e 0,1 GWh, naturgas 10 GWh, 
oliefyr 1 GWh og anden opvarm ning 1,2 GWh.

3 .3 .4  Bevtoft
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Bevtoft  by udgøres af naturgas. 

Der bor ca. 803 indbyggere i Bevtoft  pr im o 2013. I  byen er der ifølge BBR-regis-
teret  339 opvarm ede bygninger, hvoraf 180 bygninger er forsynet  m ed naturgas, 
103 bygninger m ed el-varm e, 25 bygninger m ed biom assefyr, 24 bygninger er 
forsynet  m ed oliefyr, og de resterende er forsynet  m ed anden opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser det  kollekt ive naturgasforsyningsom råde i Bevtoft .

Figur 10. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Bevtoft .

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.
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Tabel 16. Varm egrundlag for Bevtoft .

Varm egrundlaget  for Bevtoft  er opgjort  på baggrund af data i BBR-registeret  og 
tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Bevtoft  
opgjort  t il 6,4 GWh. Heraf udgør naturgas 3,8 GWh, elvarm e 1,3 GWh, bio-
m assefyr 0,6 GWh, oliefyr 0,5 GWh og anden opvarm ning 0,2 GWh.

3 .3 .5  Marst rup
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Marst rup by udgøres af naturgas og en m indre 
andel af blokvarm e. Der bor ca. 806 indbyggere i Marst rup prim o 2013. I  byen 
er der ifølge BBR-registeret  292 opvarm ede bygninger, hvoraf 191 bygninger er 
forsynet  m ed naturgas. Derudover er 32 bygninger forsynet  m ed oliefyr, 25 byg-
ninger m ed blokvarm e og de resterende er forsynet  m ed anden opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser de kollekt ive varm eforsyningsom råder i Marst rup, opdelt  
på blokvarm e og naturgas.

Figur 11. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Marst rup.

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.
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Tabel 17. Varm egrundlag for Marst rup.

Varm egrundlaget  for Marst rup er opgjort  på baggrund af data i BBR-registeret  
og tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Marst rup 
opgjort  t il 5,3 GWh. Heraf udgør naturgas 3,7 GWh, oliefyr 0,7 GWh, blokvarm e 
0,1 GWh og anden opvarm ning 0,8 GWh.

3 .3 .6  Hoptrup
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Hopt rup by udgøres af naturgas.
 
Der bor ca. 733 indbyggere i Hopt rup prim o 2013. I  byen er der ifølge BBR-reg-
isteret  318 opvarm ede bygninger, hvoraf 194 bygninger er forsynet  m ed natur-
gas, 80 bygninger m ed oliefyr, 19 bygninger m ed el-varm e og de resterende er 
forsynet  m ed anden opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser det  kollekt ive naturgasforsyningsom råde i Hopt rup.
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Tabel 18. Varm egrundlag for Hopt rup.

Figur 12. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Hopt rup.

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.

Varm egrundlaget  for Hopt rup er opgjort  på baggrund af data i BBR-registeret  og 
tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Hopt rup 
opgjort  t il 7,4 GWh. Heraf udgør naturgas 4,4 GWh, oliefyr 2,1 GWh og anden 
opvarm ning 0,9 GWh.
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Figur 13. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Arnum .

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.

3 .3 .7  Arnum
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Arnum  by udgøres af naturgas.
 
Der bor ca. 558 indbyggere i Arnum  prim o 2013. I  byen er der ifølge BBR-regis-
teret  289 opvarm ede bygninger, hvoraf 173 bygninger er forsynet  m ed naturgas. 
Derudover er 46 bygninger forsynet  m ed oliefyr, 40 bygninger m ed el-varm e, og 
de resterende er forsynet  m ed anden opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser det  kollekt ive naturgasforsyningsom råde i Arnum .

Varm egrundlaget  for Arnum  er opgjort  på baggrund af data i BBR-registeret  og 
tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.
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Tabel 19. Varm egrundlag for Arnum .

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Arnum  
opgjort  t il 6,8 GWh. Heraf udgør naturgas 4 GWh, oliefyr 1,2 GWh, el-varm e 0,9 
GWh og anden opvarm ning 0,6 GWh.

3 .3 .8  Nustrup
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Nust rup by udgøres af naturgas.
 
Der bor ca. 566 indbyggere i Nust rup prim o 2013. I  byen er der ifølge BBR-
registeret  263 opvarm ede bygninger, hvoraf 165 bygninger er forsynet  m ed 
naturgas. Derudover er 45 bygninger forsynet  m ed oliefyr, 36 bygninger m ed 
el-varm e, og de resterende er forsynet  m ed anden opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser det  kollekt ive naturgasforsyningsom råde i Nust rup.

Figur 14. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Nust rup.

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.
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Tabel 20. Varm egrundlag for Nust rup.

Varm egrundlaget  for Nust rup er opgjort  på baggrund af data i BBR-registeret  og 
tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Nust rup 
opgjort  t il 5,8 GWh. Heraf udgør naturgas 3,5 GWh, oliefyr 1,1 GWh, el-varm e 
0,8 GWh og anden opvarm ning 0,4 GWh.

3 .3 .9  Fjelst rup
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Fjelst rup by udgøres af naturgas.
 
Der bor ca. 548 indbyggere i Fjelst rup pr im o 2013. I  byen er der ifølge BBR-
registeret  214 opvarm ede bygninger, hvoraf 122 bygninger er forsynet  m ed 
naturgas, 45 bygninger m ed oliefyr, 24 bygninger m ed el-varm e, og de rester-
ende er forsynet  m ed anden opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser det  kollekt ive naturgasforsyningsom råde i Fjelst rup.

Figur 15. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Fjelst rup.

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.
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Tabel 21. Varm egrundlag for Fjelst rup.

Figur 16. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Øsby.

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.

Varm egrundlaget  for Fjelst rup er opgjort  på baggrund af data i BBR-registeret  og 
tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Fjelst rup 
opgjort  t il 5,2 GWh. Heraf udgør naturgas 3,0 GWh, oliefyr 1,1 GWh og anden 
opvarm ning 1 GWh.

3 .3 .1 0  Øsby
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Øsby by udgøres af naturgas.
 
Der bor ca. 464 indbyggere i Øsby prim o 2013. I  byen er der ifølge BBR-
registeret  210 opvarm ede bygninger, hvoraf 147 er forsynet  m ed naturgas. 
Derudover er 26 bygninger forsynet  m ed oliefyr, 20 bygninger m ed el-varm e, og 
de resterende er forsynet  m ed anden opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser det  kollekt ive naturgasforsyningsom råde i Øsby.

Varm egrundlaget  for Øsby er opgjort  på baggrund af data i BBR-registeret  og tal 
fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.
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Tabel 22. Varm egrundlag for Øsby.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Øsby 
opgjort  t il 4,8 GWh. Heraf udgør naturgas 3,4 GWh, oliefyr 0,6 GWh og anden 
opvarm ning 0,8 GWh.

3 .3 .1 1  Sønder Vilst rup
Status for varm eforsyningen
Den kollekt ive varm eforsyning i Sønder Vilst rup by udgøres af naturgas. 

Der bor ca. 418 indbyggere i Sønder Vilst rup pr im o 2013. I  byen er der ifølge 
BBR-registeret  196 opvarm ede bygninger, hvoraf 121 bygninger er forsynet  m ed 
naturgas, 37 bygninger m ed oliefyr, og de resterende er forsynet  m ed anden 
opvarm ning.
 
Kortet  nedenfor viser det  kollekt ive naturgasforsyningsom råde i Sønder Vilst rup.

Figur 17. Kollekt iv naturgasom råder ( lilla)  i Sønder Vilst rup.
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Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.

Tabel 23. Varm egrundlag for Sønder Vilst rup.

Varm egrundlaget  for Sønder Vilst rup er opgjort  på baggrund af data i BBR-regis-
teret  og tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  i tabellen nedenfor.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for Sønder 
Vilst rup opgjort  t il 4 GWh. Heraf udgør naturgas 2,2 GWh, oliefyr 1 GWh og an-
den opvarm ning 0,8 GWh.

3.4 Mindre bysam fund

Status for varm eforsyningen
Ud over centerbyerne og byom råderne beskrevet  i afsnit  3.2 og 0, er der i 
Haderslev Kom m une det  åbne land sam t  en række m indre bysam fund m ed 
naturgas og individuel opvarm ning.

Der bor ca. 13.962 indbyggere i de m indre bysam fund og det  åbne land. I  de 
m indre bysam fund og det  åbne land er der ifølge BBR-registeret  6.699 opvar-
m ede bygninger, hvoraf 2.567, og derm ed hovedparten, er forsynet  m ed oliefyr, 
1.261 er forsynet  m ed biom assefyr, 1.219 er forsynet  m ed naturgas, og de 
resterende er forsynet  m ed og anden opvarm ning. 

Kortet  nedenfor viser de kollekt ive varm eforsyningsom råder i Haderslev Kom -
m une, opdelt  på fjernvarm e og naturgas.
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Figur 18. Kollekt ive fjernvarm e-  ( lyserød)  og naturgasom råder ( lilla)  i Haderslev 
Kom m une.

Gå t il kort  over Haderslev Kom m une.

Varm egrundlaget  for de m indre bysam fund og det  åbne land er opgjort  på bag-
grund af data i BBR-registeret  og tal fra Varm eplan Danm ark. Opgørelsen er vist  
i tabellen nedenfor.

Tabel 24. Varm egrundlag for de m indre bysam fund og det  åbne land.

Som  det  frem går af tabellen ovenfor, er det  sam lede varm egrundlag for de m in-
dre bysam fund og det  åbne land opgjort  t il 162 GWh. Heraf udgør blokvarm e 0,7 
GWh, naturgas 33 GWh, oliefyr 63 GWh og anden opvarm ning 65 GWh.

3.5 Naturgasforsyning
Den kollekt ive varm eforsyning m ed naturgas varetages af naturgasdist r ibu-
t ionsselskabet , Dong Gas Dist r ibut ion A/ S i Haderslev Kom m une. Naturgas-
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Tabel 25. Naturgasforbrug for Haderslev Kom m une i alt  i 2012 (MWh) .

forbrugerne i Haderslev Kom m une kan fr it  vælge gasleverandør m ellem  alle 
de kom m ercielle leverandører og forsyningspligtselskabet  Naturgas Fyn. Det  
forsyningspligt ige selskab har i bevillingsom rådet  forsyningspligt  t il at  levere gas 
t il de om råder, som  i henhold t il varm eforsyningsloven er udlagt  t il naturgas, j f.  
naturgasforsyningsloven. Forsyningspligtselskabet  har dog kun pligt  t il at  for-
syne forbrugere, som  benyt ter sig af det  forsyningspligt ige selskab som  gas-
leverandør, eller skifter t ilbage t il det te inden for et  r im eligt  t idsrum . De om -
råder, som  har naturgas som  varm eforsyning i dag, frem går af fi gur 18 ovenfor.

Den kollekt ive varm eforsyning m ed naturgas dækker et  varm ebehov på ca. 183 
GWh/ år fordelt  på ca. 7.540 forbrugere i Haderslev Kom m une.

3 .5 .1  Naturgasbehov
En opgørelse af det  sam lede naturgasforbrug i Haderslev Kom m une i 2012 
er angivet  i Tabel 25. Som  vist , har data for naturgasforbrug alene været  
t ilgængelige som  sam lede forbrug for hele kom m unen opdelt  på anvendelses-
kategorier:  Fjernvarm e, kraftvarm e, procesvarm e og rumvarm e ( inklusiv brugs-
vandsopvarm ning) .

Kilde:  DONG Gas Dist r ibut ion A/ S ( juli,  2013) .
 
* En gennem snit lig varm evirkningsgrad på 100 %  for naturgasfyr/ kedler er 
forudsat .

I  opgørelsen af kom m unens varm ebehov fordelt  på fjernvarm e, naturgas og 
individuelle opvarm ning er det  alene naturgasforbruget  t il rumvarm e, der skal 
inkluderes i naturgasandelen. Naturgasforbruget  t il f j ernvarm e og kraftvarm e 
indgår som  en del af brændselsforbruget  t il f j ernvarm eforsyningen.

Naturgasforbruget  t il rumvarm e og procesvarm e anvendes i naturgasfyr eller 
-kedler m ed et  t ilhørende varm etab. For at  opnå et  est im at  for det  naturgas-
baserede varm eforbrug an forbruger, skal det te varm etab indregnes. Ud fra en 
antaget  gennem snit lig varm evirkningsgrad på 100 %  er det  naturgasbaserede 
endelige varm ebehov est im eret .

3.6 Sam let  varm ebehov for Haderslev Kom m une

3 .6 .1  Fjernvarm ebehov
Det  nuværende fjernvarm ebehov i hver af kom m unens t re fjernvarm eforsynede 
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Tabel 26. Fjernvarm ebehov i Haderslev Kom m une (MWh) .

byer, Haderslev, Vojens og Gram  er præsenteret  i Tabel 26. Varm ebehovet  er 
opgjort  ud fra forsyningsselskabernes opgørelse over varm eprodukt ion an net  
(brut tovarm ebehov)  og fjernvarm esalget  an forbruger. Data for Haderslev og 
Gram  er for fyr ingssæsonen 2011/ 2012, m ens data for Vojens er for fyr ingssæ-
sonen 2012/ 2013. Vojens har etableret  et  solvarm eanlæg, der for fyr ingssæ-
sonen 2011/ 2012 endnu ikke var fuldt  indfaset .

*  Graddagekorr igeret  ud fra antal skyggegraddage for Danm ark 
 oplyst  på www.dff.dk. Net tabet  sam t  30 %  af varm esalget  er 
 antaget  graddageuafhængigt .
* *   Fyringssæson 2011/ 2012
* * *   Fyringssæson 2012/ 2013

Det  kan ses, at  Haderslev står for langt  størstedelen af kom m unens sam lede nu-
værende fjernvarm ebehov, m ens Vojens og Gram  hver bidrager m ed henholdsvis 
24 %  og 11 % . Fjernvarm eforsyningen i hver af de t re byer gennem gås i afsnit  
3.1.

3 .6 .2  Sam let  varm ebehov for Haderslev Kom m une
På baggrund af data udt ræk fra Haderslev Kom m unes BBR-register er der udar-
bejdet  en database m ed sam t lige bygninger i Haderslev Kom m une. Denne da-
tabase indeholder oplysninger om  bl.a. opførelsesår, anvendelseskoder, arealer 
m .m .
 
Der er regist reret  22.155 opvarm ede ejendom m e i BBR for Haderslev Kom m une. 
Heraf har 6.423 ejendom m e fjernvarm e, 7.540 har naturgas, 3.819 har oliefyr 
og 4.373 har anden individuel opvarm ning.
 
Det  sam lede varm ebehov t il fj ernvarm e, naturgas og individuel opvarm ning i 
Haderslev Kom m une er i alt  på 637 GWh. Heraf udgør fjernvarm e 266 GWh, 
naturgas 181 GWh, oliefyr 95 GW og andre opvarm ningsform er som  el-varm e, 
varm epum per, halm fyr, biom assefyr og anden opvarm ning udgør 95 GWh.
  
Opgørelsen baseret  på BBR-data m edfører en vis usikkerhed, idet  ikke alle ejen-
dom sejere får indm eldt  t il BBR-registeret , når der skiftes opvarm ningskilde. Bl.a. 
kan antallet  af oliefyrede ejendom m e i gas-  og fjernvarm eom råder og antallet  af 
gasfyrede ejendom m e i fjernvarm eom råder være lidt  lavere end anført  i BBR.

Varm ebehovet  er opgjort  på baggrund af specifi kke værdier for de enkelte byg-
ningskategorier og opførelses- / renoveringsår, som  anført  i Varm eplan Danm ark.
 
Tabel 27 nedenfor viser varm ebehovet  t il f j ernvarm e, naturgas og individuel 
opvarm ning i Haderslev Kom m une.
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Tabel 27. Fordeling af varm ebehovet  t il f j ernvarm e, naturgas og individuel op-
varm ning i Haderslev Kom m une.

Figur 19. Fordeling på opvarm ningsform er i Haderslev Kom m une (MWh) .

Figur 19 nedenfor viser, hvordan varm ebehovet  (MWh)  i Haderslev Kom m une 
fordeler sig på fjernvarm e, naturgas, oliefyr, el-varm e, varm epum per, halm fyr, 
biom assefyr og anden opvarm ning.

Det  ses af Figur 19 ovenfor, at  fjernvarm en udgør den største andel (42 % ) , 
efterfulgt  af naturgas (28 % )  og oliefyr ing (15 % ) . Der er således et  stort  poten-
t iale for udbygning af fjernvarm en i Haderslev Kom m une.

Fordelingen af varm ebehovet  i Haderslev Kom m une på boliger, erhverv og 
offent lige bygninger er vist  i Figur 20 nedenfor. 
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Boligerne udgør langt  den største andel af varm ebehovet  (71 % ) , efterfulgt  af 
offent lige inst itut ioner (19 % )  og dernæst  erhverv (10 % ) .

3.7 VE ressourcer

3 .7 .1  Biogas
Der planlægges etableret  et  større biogasanlæg ved Bevtoft  i Haderslev Kom -
m une. I  septem ber 2013 er der blevet  offent liggjort  et  forslag t il Kom m uneplan-
t illæg m ed t ilhørende VVM-redegørelse sam t  forslag t il lokalplan, som  forventes 
endelig godkendt  i 2014.

Biogasanlægget  forventes at  blive et  af Danm arks største biogasfællesanlæg 
(600.000 tons biom asse årligt ) . Der vil ved etabler ingen blive lagt  vægt  på, 
at  anlægget  bygges på baggrund af den nyeste viden på om rådet  og m ed den 
nyeste teknologi på m arkedet .

I  forbindelse m ed etabler ing af biogasanlægget  vil der blive opført  et  opgrader-
ingsanlæg, således den producerede biogas opgraderes t il VE-gas (vedvarende-
energi-gas) , der kan indføres direkte i det  danske naturgasnet .  Opgraderins
anlægget  vil være det  første af sin art  på det  danske m arked og kan kom m e t il 
at  danne m odel for andre kom m ende anlæg m ed t ilsvarende teknologi. 

Anlægget  forventes af producere 20 m io. Nm 3 CH4 svarende t il ca. 200.000 
MWh energi, hvoraf ca. 5 %  skal anvendes t il opvarm ning af gyllen og 3 %  t il 
om røring og pum pning. Transport  af biom assen forventes at  andrage ca. 2 %  
af energiforbruget . Ud over det te m å der forventes et  lille tab ved opgradering 
sam t  tab via fakkel i forbindelse m ed driftsstop. Afhængig af opgraderingsteknik 
kan der være et  em issionstab her på 0,1-3 %  af den producerede m etan. Med 
den forventede opgraderingsteknik vil der være et  el- forbrug svarende t il ca. 5 

Figur 20. Fordeling på varm ebehovet  på boliger, erhverv og offent lige bygninger.
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Tabel 28. Biogasprodukt ion fra kom m ende biogasanlæg ved Bevtoft .

%  af egenprodukt ionen.

Afgasning af husdyrgødning bidrager t il redukt ion af dr ivhusgasser på fl ere 
m åder:  Redukt ion af m etanudledning fra især gyllelagre, redukt ion af em is-
sionen af lat tergas fra dyrkningsarealer og fort rængning af fossilt  brændsel. Den 
sam lede effekt  af de t re faktorer er i en rapport  t il Klim akom m issionen beregnet  
t il ca. 600 kg. CO2-ækvivalenter pr. dyreenhed svarende t il ca. 25 kg CO2-ækvi-
valenter pr. ton gylle. Den sam lede effekt  for det  ansøgte biogasanlæg forventes 
således at  være 12.000 tons CO2-ækvivalenter.

3 .7 .2  Overskudsvarm e
Haderslev Fjernvarm e er p.t . i dialog m ed PROVAS om  at  t ilslut te Fjordagervej  
32 t il f j ernvarm e og åbne m ulighed for at  aftage overskudsvarm e fra biogas-
produkt ion på renseanlæggets rådnetank. Om  det te bliver t il noget  er dog uvist  
pga. afgiftsforhold.

Endvidere indgår overskudsvarm e i Gram  i det  seneste projekt forslag for 
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Figur 21. El- forbruget  i Haderslev Kom m une i 2012, fordelt  på dektorer.

Oplysning om  el- forbruget  i Haderslev Kom m une er indhentet  hos el-dist r ibu-
t ions-selskabet  Syd Energi, som  er det  eneste el-selskab der dist r ibuerer el i 
Haderslev Kom m une. Syd Energi har oplyst  deres el-dist r ibut ion for 2012.
  
For at  undgå dobbelt  indregning korr igeres for el t il varm epum per og el-varm e 
ved, at  el t il varm epum per og el-varm e m edtages under individuel opvarm ning.

Derm ed frat rækkes de nuværende el- forbrug t il el-varm e og varm epum per, in-
den der regnes videre på el-produkt ionen i afsnit  4.2.

4.2 El-produkt ion

4 .2 .1  El- produkt ionsbehov
Ved opgørelse af den nødvendige el-produkt ion t il dækning af el- forbruget  i 
Haderslev Kom m une (eksklusive el t il el-varm e og varm epum per)  skal det  nu-
værende el- forbrug t il el-varm e og varm epum per frat rækkes, som  nævnt  i afsnit  
4.1.

Endvidere t illægges et  el-net tab på 7 % . Derm ed bliver el-produkt ionsbehovet  i 
2012 på 328 GWh.

4 .2 .2  Lokal el- produkt ion
I følge Energinet .dk udgjorde el-produkt ionen i Haderslev Kom m une i 2012 i alt  
132 GWh. Heraf udgjorde vindkraft  74 GWh, affaldskraftvarm e 29 GWh, natur-
gaskraftvarm e 23 GWh, solceller 5,7 GWh, biogas 0,4 GWh og vandkraft  0,3 
GWh. 

4 . El- forsyning

4.1 El- forbrug
El- forbruget  i Haderslev Kom m une var i 2012 på 338 GWh. Heraf udgjorde of-
fent lige inst itut ioner 43 GWh, handel og service 38 GWh, bygge og anlæg 2 
GWh, indust r i 109 GWh, landbrug og gartneri 48 GWh, husholdninger 99 GWh 
og jernbaner 0 GWh.

El- forbruget  opdeles på sektorer der svarer t il de som  anvendes i CO2-bereg-
neren og anvendes i Energistyrelsens basisfrem skrivning 2012. Fordelingen af 
el- forbruget  på disse sektorer er vist  i nedenstående fi gur.
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Tilsam m en udgjorde VE-el 109 GWh i 2012 svarende t il 33 %  af kom m unens 
sam lede el- forbrug. 

Med nedlægning af affaldskraftvarm eværket  i Marst rup i 2013 og etabler ing af 
yderligere solvarm e i Gram  vil den lokale el-produkt ion falde frem over.

Figuren nedenfor viser fordelingen af den lokale produkt ion af VE el.

Figur 22. Fordeling af den lokale produkt ion af VE-el i Haderslev Kom m une.

4 .2 .3  Sam let  el- produkt ion
Ved opgørelse af el-produkt ionen i CO2-beregneren m edtages VE-elekt r icitet  
(vindm øllest røm , biom asse- , biogas- , affalds- , og øvrig VE-baseret  el)  
produceret  på anlæg inden for kom m unens geografi ske om råde, og den 
resterende el forudsæt tes at  være dansk gennem snitsel.

Haderslev Kom m une har ønsket  at  anvende sam m e m etode, dog m ed den for-
skel, at  den lokale el-produkt ion på de lokale naturgasfyrede kraftvarm eværker 
m edtages som  lokal el-produkt ion.
 
Figuren nedenfor viser fordelingen af den sam lede el-produkt ion t il Haderslev 
Kom m une i 2012 inklusive el- im porten t il kom m unen.
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Figur 23. Fordeling af den sam lede el-produkt ion t il Haderslev Kom m une i 2012 
-  inklusive el- im port  t il kom m unen.
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5 . Basisfrem skrivning for  el og varm e

Der er foretaget  en basisfrem skrivning af forbrug og produkt ion af varm e og el i 
Haderslev Kom m une frem  t il 2031.

Ved basisfrem skrivningen inkluderes kun konkrete planer, der er beslut tet  -  al-
ternat ivt  sæt tes produkt ionen t il konstant . F.eks. indregnes nybyggeri, energibe-
sparelser hos forbrugerne sam t  godkendte projekt forslag for produkt ionsanlæg 
og konverter ingsprojekter for konverter ing af individuel opvarm ning t il f j ern-
varm e -  hvorim od en godkendt  Vindm ølleplan ikke indregnes, idet  planen ikke 
om fat ter beslutning om  gennem førelse og invester ing i de enkelte m ølleprojek-
ter.

Konkret  indregnes nybyggeri om fat tet  af Haderslev Kom m unes boligbygge-
program , energibesparelser på varm eforbruget , nyt  fl iskedelanlæg i Marst rup, 
udvidelse af solvarm eanlæg i Gram  og Vojens, reduceret  el-produkt ion på 
naturgasfyrede kraftvarm eværker som  følge af nyt  fl is-  og solvarm eanlæg sam t  
Energistyrelsens prognose for øget  VE-andel i Dansk gennem snitsel.

5.1 Defi nit ioner og forudsætninger
Varm eplan Danm ark regner på en række scenarier for udviklingen af net to-
varm ebehovet . I  det  m est  realist iske scenarie forudsæt tes net tovarm ebehovet  
at  falde m ed 21 % . Vi har i frem skrivningen af varm ebehovet  hos eksisterende 
forbrugere i Haderslev Kom m une forudsat , at  energibesparelser bevirker, at  
net tovarm ebehovet  falder m ed 1 %  om  året  -  svarende t il 20 %  over en 20-årig 
periode.

Med hensyn t il konverter ing fra individuel opvarm ning t il f j ernvarm e, indregnes 
kun konverter ingsprojekter, der allerede er godkendt  af Haderslev Kom m une. 
Da fjernvarm eværkerne ikke har igangværende godkendte konverter inger, er 
der ikke indregnet  konverter inger i basisfrem skrivningen for fjernvarm en og den 
individuelle varm eforsyning.

Der forudsæt tes ikke at  ske konverter inger im ellem  individuelle opvarm nings-
form er i basisfrem skrivningen.

Det  er Haderslev Kom m unes vurdering, at  boligprogram m et  2013 -  2023 kan 
bruges som  grundlag for frem skrivning af boligbyggeri i Haderslev Kom m une.
 
Erhvervsm æssigt  nybyggeri er generelt  ikke m edtaget  i basisfrem skrivningen 
grundet  den økonom iske kr ise, og da Haderslev Kom m une ikke har udarbejdet  
udbygningsprogram  for erhverv.

For nybyggeri forudsæt tes følgende:  

›  Byggeri i perioden 2012-2015 forudsæt tes pr im ært  etableret  
 som  standardbyggeri i henhold t il BR10.
›  Byggeri fra 2016 forudsæt tes etableret  som  lavenergiklasse 
 2015 byggeri i henhold t il BR10.

Nybyggeri, der ligger i t ilknytning t il fj ernvarm eom råder, forudsæt tes fjern-
varm eforsynet  af det  lokale fjernvarm eselskab.

Nybyggeri, der ikke ligger i t ilknytning t il fj ernvarm eom råder, forudsæt tes var-
m eforsynet  m ed individuelle varm epum per (50 % )  og t ræpillekedler (50 % ) .

Dansk gennem snitsel er defi neret  ved det  vægtede gennem snit  af den sam lede 
danske el-produkt ion. Kilde:  Energistyrelsens forudsætninger for sam funds-
økonom iske beregninger, oktober 2012. Dansk gennem snitsel anvendes også i 
Energistyrelsens basisfrem skrivning 2012.

Energibesparelser

Konverter ing

Nybyggeri

Dansk gennem snitsel
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Der t illægges et  el-net tab på 7 %  t il el- forbruget  for at  beregne den nødvendige 
el-produkt ion. Kilde:  Energistyrelsens forudsætninger for sam fundsøkonom iske 
beregninger, oktober 2012.

Der indregnes ingen nye lokale el-produkt ionsanlæg som  f. eks. nye vindm øller, 
da der ikke er kendskab t il godkendelse af nye lokale el-produkt ionsanlæg.

Ved beregning af brændselsforbruget  t il f j ernvarm e og el fra kraftvarm eanlæg 
(affaldskraftvarm e og gasm otorer på decent rale kraftvarm eværker)  anvendes 
en varm evirkningsgrad på 200 % . For at  kunne fordele brændselsforbruget  og 
em issionen af dr ivhusgasser fra anlæg, der producerer både el og varm e (kraft-
varm eanlæg) , på hvad der vedrører el-  og hvad der vedrører varm eproduk-
t ionen, skal der anvendes en varm evirkningsgrad.
 
Ved beregning af brændselsforbruget  og em issionen af dr ivhusgasser fra produk-
t ionen af “Dansk gennem snitsel”  anvender Energistyrelsen en varm evirknings-
grad på 200 % . Derfor er denne varm evirkningsgrad også anvendt  ved 
beregning af brændselsforbruget  og em issionen af dr ivhusgasser t il f j ernvarm e 
og el fra kraftvarm eanlæg i denne plan. En varm evirkningsgrad på 200 %  bety-
der, at  for hver MWh varm e anvendes en halv MWh brændsel. Det  
resterende brændselsforbrug på kraftvarm eværket  henføres t il el-produkt ionen. 
Varm evirkningsgraden på 200 %  anvendes også ved beregning af brændsels-
forbruget  i KLs CO2-beregner, som  anvendes t il kort lægning af en kom m unes 
CO2-udledning.

For kedler (kun varm eprodukt ion)  fyret  m ed naturgas, gasolie, fl is og t ræpiller 
anvendes de fakt iske virkningsgrader oplyst  af fjernvarm eselskaberne.

Ved beregning af udledningen af dr ivhusgasser indgår CO2 ( kuldioxid) , CH4 
(m etan)  og N2O, som  alle er dr ivhusgasser. CH4 har en dr ivhusvirkning, der er 
21 gange større end CO2.  N2O har en dr ivhusvirkning, der er 310 gange større 
end CO2.
 
Ved beregning af udledningen af dr ivhusgasser om regner m an derfor CH4 og N2O 
t il CO2-ækvivalenter ved at  gange dem  m ed henholdsvis 21 og 310 -  hvorefter 
CO2-em issionen t illægges.

5.1 Basisfrem skrivnings resultater
Nedenfor vises basisfrem skrivningens resultater.

Figuren nedenfor viser udviklingen af brændselsforbruget  relateret  t il el, indivi-
duel opvarm ning og fjernvarm e, fordelt  på anvendelsesom råder.

El-net tab

Nye el-produkt ionsanlæg

Varm evirkningsgrad

CO2-ækvivalenter
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Figuren nedenfor viser udviklingen af brændselsforbruget  relateret  t il el, indivi-
duel opvarm ning og fjernvarm e fordelt  på brændsler.

Figur 25. Udvikling af brændselsforbrug t il el, individuel opvarm ning og fjern-
varm e opdelt  på brændsler.

Det  ses af fi gurerne ovenfor, at  brændselsforbruget  falder kraft igt  fra 1.069 GWh 
i 2012 t il 790 GWh i 2031. Brændsel t il el-produkt ion falder m ed 37 % , som  
prim ært  skyldes en kraft ig udbygning m ed vindkraft  frem  t il 2020. Brændsel t il 
individuel opvarm ning falder m ed 23 % , som  prim ært  skyldes indregnede 
energibesparelser på varm eforbruget .

Figuren nedenfor viser udviklingen af CO2-ækvivalenter fra el, individuel op-
varm ning og fjernvarm e i Haderslev Kom m une.

Figur 24. Udvikling af brændselsforbrug t il el, individuel opvarm ning og fjern-
varm e i Haderslev Kom m une.
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Figur 26. Udvikling af sam lede CO2-ækvivalenter fra el, individuel opvarm ning og 
fjernvarm e i Haderslev Kom m une.

Det  ses af fi guren ovenfor, at  udledningen af CO2-ækvivalenter fra el, individuel 
opvarm ning og fjernvarm e vil falde m ed 89.000 ton fra 210.000 tons i 2012 t il 
121.000 tons i 2031. Af redukt ionen udgør fjernvarm en 16.000 ton. I ndividuel 
opvarm ning 22.000 ton og el 52.000 ton. Langt  størstedelen af C02- redukt ionen 
kom m er således af st igende andel af vedvarende energi i el-produkt ionen.
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6 . Varm eforsyningens udvik lingsm uligheder

I  det te afsnit  beskrives udviklingsm ulighederne for varm eforsyningen i Haderslev 
Kom m une.
 
Resultatet  af basisfrem skrivningen viste, at  CO2-udledningen fra varm eforsy-
ningen i Haderslev Kom m une var 107.000 ton i 2012 ( fjernvarm e 24.000 ton, 
individuel opvarm ning 83.000 ton)  og vil falde t il 69.000 ton i 2031 ( fjernvarm e 
8.000 ton, individuel opvarm ning 61.000 ton) , såfrem t  kun allerede godkendte 
projekter gennem føres.

Den individuelle opvarm ning står således for langt  den største udledning, idet  
den udgør 77 %  af CO2-udledningen fra varm eforsyningen i 2012 st igende t il 89 
%  i 2031.

Tilsvarende viste basisfrem skrivningen, at  det  fossile brændselsforbrug fra var-
m eforsyningen i Haderslev Kom m une var 447 GWh (75 % )  i 2012 og vil falde 
t il 293 GWh (59 % )  i 2031. Specielt  vil etabler ing af nyt  fl isfyret  varm eværk i 
Haderslev og udvidelse af solvarm eanlæggene i Gram  og Vojens m edvirke t il 
denne redukt ion.

Set  i lyset  af ovennævnte CO2-udledning og Haderslev Kom m unes m ålsætning, 
om  at  varm eforsyningen er 100 %  dækket  af vedvarende energi i 2035, bør ud-
viklingen af varm eforsyningen i Haderslev Kom m une fokuseres im od om lægning 
af den fossile individuelle opvarm ning ved konverter ing t il f j ernvarm e, etabler-
ing af fjernvarm e i m indre bysam fund sam t  om st illing t il individuel opvarm ning 
baseret  på vedvarende energikilder.
  
Gennem føres de planlagte udvidelser af solvarm eanlæggene i Gram  og Vojens 
sam t  fl iskedelanlægget  i Haderslev, vil de t re fjernvarm eværker allerede være 
kom m et  langt  i om st illingen af varm eprodukt ionen t il vedvarende energi. Fokus 
for fjernvarm eværkerne bør derfor ret tes im od konverter ing af naturgas og indi-
viduel opvarm ning.
     
Kom m uneplan 2013 er blevet  vedtaget  i decem ber 2013. Haderslev Kom m unes 
Boligbyggeprogram  om fat ter potent iale for 1.157 nye boliger, hvoraf 842 er plac-
eret  i de t re fjernvarm ebyer.
    
Ovenstående bet ragtninger og de efterfølgende anførte udviklingsm uligheder for 
varm eforsyningen i Haderslev Kom m une inddrager ikke et  planlagt  biogasanlæg 
ved Bevtoft . Biogasanlægget  kan kom m e t il at  levere CO2 neut ral biogas, der 
kan indfødes direkte i det  danske naturgasnet .

Baggrunden herfor er at  Haderslev Kom m une i sin langsigtede planlægning ikke 
ønsker alene at  fokusere på løsning af CO2–em issionerne fra el-  og varm eforsy-
ningen, m en også på hvordan CO2–em issionerne fra vej t rafi kken kan reduceres. 
Haderslev Kom m une ønsker derfor at  en del af biogaspotent ialet  i kom m unen 
” reserveres”  t il at  løse de m eget  store udfordringer der bliver m ed at  løse t rafi k-
kens CO2–problem .

Haderslev Kom m une vil således i 2015 tage st illing t il om  der skal udarbejdes en 
st rategisk energiplan der om fat ter alle form er for energiforbrug og energiforsyn-
ing indenfor kom m unens geografi ske om råde.
 
I  forhold t il de i denne plan beskrevne udviklingsm uligheder for varm eforsynin-
gen i kom m unens lokalbyer og m indste byer vil biogas i et  vist  om fang kunne 
indgå som  CO2–neut ral varm eforsyning i de bysam fund, hvor der eventuelt  ikke 
vil være basis for fr iv illigt  at  etablere fjernvarm e. Det te forhold vil ligeledes 
kunne blive belyst  nærm ere i en st rategisk energiplan.
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6.1 Haderslev Fjernvarm e

6 .1 .1  Fjernvarm eselskabets planer og visioner
Haderslev Fjernvarm e har beslut tet  at  lukke affaldsforbrændingsanlægget  pr. 1. 
juli 2013 og etablere et  nyt  fl isfyret  varm eværk på 2 x 10 MW, som  planlægges 
idr iftsat  ult im o 2014. Det  nye fl isfyrede varm eværk er godkendt  af Haderslev 
Kom m une.

Når det  nye fl isfyrede varm eværk er i dr ift  ult im o 2014, forventes ca. 90 %  af 
Haderslev Fjernvarm es varm eprodukt ion at  være baseret  på CO2-neut rale kilder 
i form  af t ræfl is.
   
På længere sigt , hvis fjernvarm eom rådet  udvides, vil Haderslev Fjernvarm e 
sandsynligvis fortsæt te udbygningen af varm eprodukt ionskapaciteten m ed enten 
yderligere fl iskedler, biogasvarm e eller solvarm e.

6 .1 .2  Potent ielle  konverter ingsom råder
Haderslev Fjernvarm e har en vision om  at  t ilbyde alle gasom råder i Haderslev 
by, Starup og Marst rup t ilslutning t il fj ernvarm e inden år 2025.

Haderslev Fjernvarm e overvejer at  udarbejde projekt forslag for konverter ing af 
disse om råder, efter Varm e-  og Energiplanen for Haderslev Kom m une er endelig 
godkendt  i byrådet .

Med gennem førelse af fl iskedelanlægget  beskrevet  ovenfor, m å det  forventes, at  
varm eprisen vil falde. Det te vil give bedre forbrugerøkonom i ved konverter ing t il 
f j ernvarm e.

Figur 27. Potent ielle konverter ingsom råder ( rød)  i Haderslev.

Der er et  konverter ingspotent iale i Haderslev by på 72 GWh. Heraf udgør natur-
gas 58 GWh, oliefyr 11 GWh og el-varm e 3 GWh.

I  Starup er der et  konverter ingspotent iale på 14 GWh. Heraf udgør naturgas 12 
GWh, oliefyr 1 GWh og elvarm e 1 GWh.



55

Figur 28. Nye boligom råder og perspekt ivom råder i Haderslev.

I  Marst rup er der et  konverter ingspotent iale på 5 GWh. Heraf udgør naturgas 4 
GWh, oliefyr 0,7 GWh og elvarm e 0,2 GWh.

Haderslev Kom m une anbefaler, at  Haderslev Fjernvarm e, så vidt  det  er m uligt , 
udarbejder projekt forslag for konverter ing af disse om råder.

6 .1 .3  Nybyggeri
Haderslev Kom m unes Boligprogram  om fat ter m ulighed for etabler ing af 652 
boliger i Haderslev by frem  t il 2020, som  potent ielt  vil kunne blive forsynet  m ed 
fjernvarm e. Haderslev Kom m une anbefaler, at  nybyggeri t ilslut tes fjernvarm en, 
hvor det te er sam funds-  og forbrugerøkonom isk rentabelt .

6 .1 .4  Forslag t il nye produkt ionsanlæg
På længere sigt , når fjernvarm eom rådet  er udvidet , kan Haderslev Fjernvarm e 
fortsæt te udbygningen af varm eprodukt ionskapaciteten m ed yderligere bio-
m assekedler eller solvarm e.

6.2 Vojens Fjernvarm e

6 .2 .1  Fjernvarm eselskabets planer og visioner
Vojens Fjernvarm e har i oktober 2013 indsendt  et  projekt forslag for en 
udvidelse af solvarm eanlægget  t il Haderslev Kom m une. Projekt forslaget  om fat-
ter en udvidelse af solvarm eanlægget  m ed 57.500 m ²  inkl. et  stort  sæsonlager, 
som  planlægges idr iftsat  m edio 2015. Det  nye solvarm eanlæg skal godkendes af 
Haderslev Kom m une.

Når det  nye solvarm eanlæg er etableret , forventer Vojens Fjernvarm e, at  ca. 45-
50 %  af varm ebehovet  kan produceres på solvarm e.

På længere sigt , hvis fjernvarm eom rådet  udvides, vil Vojens Fjernvarm e 
sandsynligvis udbygge varm eprodukt ionskapaciteten m ed varm epum per og el-
kedler.

6 .2 .2  Potent ielle  konverter ingsom råder
Vojens Fjernvarm e har ikke um iddelbart  planer om  at  udarbejde et  projekt for-
slag for konverter ing.
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Figur 29. Potent ielle konverter ingsom råder ( rød)  i Vojens.

Vojens Fjernvarm e har for et  par år siden udført  m arkedsundersøgelser for kon-
verter ing af individuel opvarm ning. I nteressen var på daværende t idspunkt  ikke 
stor nok t il,  at  selskabet  ville udarbejde et  projekt forslag for konverter ing.
 
Gennem føres solvarm eprojektet  beskrevet  ovenfor, m å det  forventes, at  varm e-
prisen vil falde pænt . Det te vil give bedre forbrugerøkonom i ved konverter ing t il 
f j ernvarm e.

Der er et  konverter ingspotent iale i Vojens på 27 GWh. Heraf udgør naturgas 19 
GWh, oliefyr 5 GWh og elvarm e 3 GWh.

I  Skrydst rup er der et  konverter ingspotent iale på 6 GWh. Heraf udgør naturgas 
5 GWh, oliefyr 0,7 GWh og elvarm e 0,5 GWh.

Haderslev Kom m une anbefaler, at  Vojens Fjernvarm e, så vidt  det  er m uligt , 
udarbejder projekt forslag for konverter ing af disse om råder.

6 .2 .3  Nybyggeri
Haderslev Kom m unes Boligprogram  om fat ter m ulighed for etabler ing af 170 
boliger i Vojens frem  t il 2020, som  potent ielt  vil kunne blive forsynet  m ed fjern-
varm e. Haderslev Kom m une anbefaler, at  nybyggeri t ilslut tes fjernvarm en, hvor 
det te er sam funds-  og forbrugerøkonom isk rentabelt .
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Figur 30. Nye boligom råder og perspekt ivom råder i Vojens.

6 .2 .4  Forslag t il nye produkt ionsanlæg
På længere sigt , når fjernvarm eom rådet  er udvidet  anbefales det , at  Vojens 
Fjernvarm e fortsæt ter udbygningen af solvarm e eller etablere biom assekedler.

6.3 Gram  Fjernvarm e

6 .3 .1  Fjernvarm eselskabets planer og visioner
Gram  Fjernvarm e har indsendt  et  projekt forslag for en udvidelse af solvarm ean-
lægget  m ed 34.000 m ² , som  planlægges idr iftsat  ult im o 2015. Det  nye solva-
rm eanlæg er godkendt  af Haderslev Kom m une. Projektet  om fat ter etabler ing af:
 
›  Udvidelse af eksisterende solfanger anlæg fra 10.000 m 2 t il ca. 
 44.000 m 2. 
›  El-drevet  varm epum pe 900 kW varm e. 
›  Absorpt ionsvarm epum pe 2,6 MW indfyret  effekt . 
›  Damvarm elager 110.000 m 3. 
›  El-kedel 10 MW. 
›  Udnyt telse af overskudsvarm e fra Egetæppers fabrik i Gram . 

Når det  nye solvarm eanlæg er etableret  forventer Gram  Fjernvarm e, at  ca. 55 %  
af varm ebehovet  produceres på solvarm e.

På længere sigt , hvis fjernvarm eom rådet  udvides, vil Gram  Fjernvarm e sandsyn-
ligvis udbygge varm eprodukt ionskapaciteten m ed varm epum per og el-kedler -  
eventuelt  suppleret  m ed en fl iskedel.

6 .3 .2  Potent ielle  konverter ingsom råder
Gram  Fjernvarm e har ikke um iddelbart  planer om  at  udarbejde et  projekt forslag 
for konverter ing, da potent ialet  er m eget  begrænset . Gram  Fjernvarm e overve-
jer dog m uligheden af at  konvertere Tiset  t il f j ernvarm e.

Gennem føres solvarm eprojektet  beskrevet  ovenfor, m å det  forventes, at  varm e-
prisen vil falde pænt . Det te vil give endnu bedre forbrugerøkonom i ved konver-
ter ing t il f j ernvarm e.
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Der er et  begrænset  konverter ingspotent iale i Gram  på 3,7 GWh. Heraf udgør 
naturgas 1,3 GWh, oliefyr 1,5 GWh og el-varm e 0,9 GWh. Endvidere er der et  
ikke opgjort  konverter ingspotent iale i Tiset .

Haderslev Kom m une anbefaler, at  Gram  Fjernvarm e, så vidt  det  er m uligt , udar-
bejder projekt forslag for konverter ing af disse om råder.

6 .3 .3  Nybyggeri
Haderslev Kom m unes Boligprogram  om fat ter m ulighed for etabler ing af 20 
boliger i Gram  frem  t il 2020, som  potent ielt  vil kunne blive forsynet  m ed fjern-
varm e. Haderslev Kom m une anbefaler, at  nybyggeri t ilslut tes fjernvarm en, hvor 
det te er sam funds-  og forbrugerøkonom isk rentabelt .

Figur 31. Potent ielle konverter ingsom råder ( rød)  i Gram .

Figur 32. Nye boligom råder og perspekt ivom råder i Gram .
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Mål

Frem t idig varm eforsyning

6 .3 .4  Forslag t il nye produkt ionsanlæg
På længere sigt , når fjernvarm eom rådet  er udvidet  anbefales det , at  Gram  
Fjernvarm e fortsæt ter udbygningen af solvarm e eller etablere biom assekedler.

6.4 Lokalom råder

6 .4 .1  Haderslev by
Der arbejdes for, at  varm eforsyningen i Haderslev by bliver CO2-neut ral i 2035.

Naturgasom råderne i Haderslev by ligger så tæt  på fjernvarm enet tet  i Haderslev, 
at  der bør etableres fjernvarm e i naturgasom råderne. Overordnede beregninger 
viser, at  det  er både brugerøkonom isk, selskabsøkonom isk, sam fundsøkonom isk 
og m iljøm æssigt  fordelagt igt  at  få fjernvarm e fra Haderslev Fjernvarm e (se afs-
nit  7.1.1) .

Erfar inger viser, at  der norm alt  er god brugerøkonom i i at  skifte fra oliefyr og 
naturgas t il f j ernvarm e. 

Haderslev Kom m une ønsker derfor at  understøt te en om st illing af varm efor-
syningen, der frem m er konverter ing t il f j ernvarm e. For ejendom m e, som  ikke 
konverteres t il fj ernvarm e, bør oliefyr og gaskedler pr im ært  erstat tes m ed var-
m epum per – eventuelt  suppleret  m ed solvarm e eller alternat ivt  erstat tes m ed 
t ræpillekedler.

6 .4 .2  Vojens
Der arbejdes for, at  varm eforsyningen i Vojens by bliver CO2-neut ral i 2035.

Naturgasom råderne i Vojens ligger så tæt  på fjernvarm enet tet  i Vojens, at  der 
bør etableres fjernvarm e i naturgasom råderne. Overordnede beregninger viser, 
at  det  er både brugerøkonom isk, selskabsøkonom isk, sam fundsøkonom isk og 
m iljøm æssigt  fordelagt igt  at  få fjernvarm e fra Vojens Fjernvarm e.
 
Erfar inger viser, at  der norm alt  er god brugerøkonom i i at  skifte fra oliefyr og 
naturgas t il f j ernvarm e (se afsnit  7.1.2) .
 
Haderslev Kom m une ønsker derfor at  understøt te en om st illing af varm eforsy-
ningen, der frem m er/ pr ior iterer konverter ing t il f j ernvarm e. For ejendom m e, 
som  ikke konverteres t il fj ernvarm e, bør oliefyr og gaskedler pr im ært  erstat tes 
m ed varm epum per – eventuelt  suppleret  m ed solvarm e eller alternat ivt  erstat tes 
m ed t ræpillekedler.

6 .4 .3  Gram
Der arbejdes for, at  varm eforsyningen i Gram  by bliver CO2-neut ral i 2035.

Naturgasom råderne i Gram  ligger så tæt  på fjernvarm enet tet  i Gram , at  der 
bør etableres fjernvarm e i naturgasom råderne. Overordnede beregninger viser, 
at  det  er både brugerøkonom isk, selskabsøkonom isk, sam fundsøkonom isk og 
m iljøm æssigt  fordelagt igt  at  få fjernvarm e fra Gram  Fjernvarm e. 

Erfar inger viser, at  der norm alt  er god brugerøkonom i i at  skifte fra oliefyr og 
naturgas t il f j ernvarm e (se afsnit  7.1.3) . 

Haderslev Kom m une ønsker derfor at  understøt te en om st illing af varm eforsy-
ningen, der frem m er/ pr ior iterer konverter ing t il f j ernvarm e. 
For ejendom m e, som  ikke konverteres t il fj ernvarm e, bør oliefyr og gaskedler 
pr im ært  erstat tes m ed varm epum per – eventuelt  suppleret  m ed solvarm e eller 
alternat ivt  erstat tes m ed t ræpillekedler.

6 .4 .4  Lokalbyerne Over Jerstal, Som m ersted, Ham m elev, 
Bevtoft , Marst rup, Hoptrup og Arnum
Der arbejdes for, at  varm eforsyningen i Over Jerstal, Som m ersted, Ham m elev, 
Bevtoft , Marst rup, Hopt rup, Arnum  og Nust rup bliver CO2-neut ral i 2035.
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De anførte lokalbyer er så store, at  der bør etableres fjernvarm e i disse byer. 
Overslagsberegninger fra bysam fund af sam m e størrelse viser, at  det  er både 
sam fundsøkonom isk, selskabsøkonom isk og m iljøm æssigt  fordelagt igt  at  eta-
blere fjernvarm e baseret  på f.eks. halm  eller fl is i byer af denne størrelse.

Erfar inger viser, at  der norm alt  er god brugerøkonom i i at  skifte fra oliefyr og 
naturgas t il f j ernvarm e baseret  på biom asse (se afsnit  7.2.1) .

Etableres der ikke fjernvarm e, bør oliefyr og gaskedler erstat tes m ed t ræpille-
kedler eller varm epum per – eventuelt  suppleret  m ed solvarm e.

6 .4 .5  Lokalbyerne Nustrup, Fjelst rup, Øsby og Sønder Vilst rup
Der arbejdes for, at  varm eforsyningen i Nust rup, Fjelst rup, Øsby og Sønder Vil-
st rup bliver CO2-neut ral i 2035.

De anførte lokalbyer er sandsynligvis så sm å, at  det  kan blive vanskeligt  at  
etablere fjernvarm e i disse byer. Det te kan afgøres ved gennem førelse af en 
økonom isk analyse af fjernvarm eforsyning af byen.

Alternat ivt  kan naturgassen blive udskiftet  m ed opgraderet  biogas. Oliefyr 
erstat tes m ed biogaskedler, t ræpillekedler eller varm epum per – eventuelt  sup-
pleret  m ed solvarm e. Det te kræver, at  der etableres biogasanlæg og 
opgraderingsanlæg i nødvendigt  om fang.

6.5 Mindre bysam fund og det  åbne land
Der arbejdes for, at  varm eforsyningen i de m indre bysam fund og det  åbne land 
bliver CO2-neut ral i 2035.

Det  kan blive vanskeligt  at  etablere fjernvarm e i de m indre bysam fund.
En m ulighed er, at  naturgassen bliver udskiftet  m ed opgraderet  biogas. Oliefyr 
erstat tes m ed biogaskedler. Det te kræver, at  der etableres biogasanlæg og 
opgraderingsanlæg i nødvendigt  om fang.

En anden frem t idsm ulighed er, at  gas-  og oliefyr erstat tes m ed t ræpillekedler og 
varm epum per – eventuelt  suppleret  m ed solvarm e.

6.6 Naturgasforsyning
Naturgasforsyningen i Danm ark kom m er t il at  opleve store ændringer de kom -
m ende år. Med init iat iverne i ‘Vores energi’ halveres anvendelsen af fossile 
brændsler t il el og varm e fra 2010 t il 2020. I  2035 skal el-  og varm eforsyningen 
ifølge regeringen være dækket  af vedvarende energi.

6 .6 .1  Meget  begrænsede m uligheder for  udbygning af naturgasnet tet
Med energifor liget  af 22. m arts 2012 indføres der fra 2013 et  stop for instal-
ler ing af olie-  og naturgasfyr i nye bygninger i om råder, der ikke er godkendte 
naturgasom råder. Der vil være m ulighed for dispensat ion, hvor der ikke er 
egnede alternat iver t il rådighed. Reguler ingen gennem føres i Bygningsregle-
m entet . I  om råder, der allerede er godkendt  t il naturgas, m å der installeres 
naturgasfyr i nye bygninger.  

Af projektbekendtgørelsen -  BEK nr. 374 af 15/ 04/ 2013 frem går det .

Stk. 2. Kom m unalbestyrelsen kan ikke godkende etabler ing af individuel natur-
gasforsyning i eksisterende m indre bysam fund uden for kollekt ivt  forsynede 
om råder. Disse byer skal fr iholdes t il biom assebaseret  fjernvarm e, kraftvarm e 
eller t ilsvarende m iljøvenlig forsyning.

Stk. 3. Kom m unalbestyrelsen kan ikke godkende projekter for naturgasdist r ibu-
t ionsnet , hvis projektet  vedrører et  om råde, hvor 75 pct . eller m ere af 
bygningsm assen er om fat tet  af forbuddet  m od installat ion af naturgasfyr i byg-
ningsreglem entet , j f.  dog stk. 4. Ved bygningsm assen forstås det  opvarm ede 
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antal kvadratm eter.

Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke for projekter for dist r ibut ionsnet , der t ransporterer 
biogas eller anden forgasset  biom asse.

Der vil således være m eget  begrænsede m uligheder for udbygning af naturgas-
net tet  i frem t iden.

6 .6 .2  Konverter ing af gasom råder t il f jernvarm e
Daværende Klim a-  og Energim inister Connie Hedegaard udsendte i j anuar 2009 
et  brev t il alle landets kom m uner m ed opfordring t il at  igangsæt te konverter ing 
af naturgasom råder t il f j ernvarm e.

Af projektbekendtgørelsen -  BEK nr. 374 af 15/ 04/ 2013 frem går det :

§ 8. Kom m unalbestyrelsen kan godkende projekter, der ændrer et  om rådes 
forsyningsform  fra individuel naturgasforsyning t il f j ernvarm e, under forudsæt-
ning af, at  varm edist r ibut ionsvirksom heden yder en økonom isk kom pensat ion 
t il naturgasdist r ibut ionsselskabet , j f.  dog stk. 5. Kom m unalbestyrelsen t ræffer 
afgørelse om  kom pensat ionens størrelse på baggrund af de kr iter ier, der er fast-
lagt  i stk. 2 og 3 sam t  bilag 2.

Der lægges derm ed op t il en m arkant  udfasning af naturgassen i varm e-
forsyningen, specielt  efter 2020, da projekt forslag, der indsendes fra 2020, er 
fr itaget  for betaling af kom pensat ion.

6 .6 .3  Frem t idsm uligheder for  naturgas og biogas
På lang sigt  bør så stor en andel af naturgassen som  m uligt  erstat tes af opgra-
deret  biogas. Denne bør i videst  m ulig om fang anvendes t il procesform ål og 
t ransport  og kun i begrænset  opfang anvendes t il individuel opvarm ning og 
spidslastdr ift  på fjernvarm eværker sam t  regulérkraft  på kraftvarm eværker.

6.7 Opvarm ning af frem t idigt  nybyggeri
Haderslev Kom m unes boligprogram  om fat ter m ulighed for etabler ing af 1.157 
boliger i periode 2013 – 2020. Langt  de fl este af disse frem t idige boliger er 
beliggende i nye udstykningsom råder, for hvilket  den frem t idige varm eforsyning 
skal afklares.

Med energifor liget  af 22. m arts 2012 indføres der fra 2013 et  stop for installer-
ing af olie-  og naturgasfyr i nye bygninger. Der vil være m ulighed for undtagelse, 
hvor der ikke er egnede alternat iver t il rådighed. Reguler ingen gennem føres i 
bygningsreglem entet .
 
Af projektbekendtgørelsen -  BEK nr. 374 af 15/ 04/ 2013 frem går det .

Stk. 2. Kom m unalbestyrelsen kan ikke godkende etabler ing af individuel natur-
gasforsyning i eksisterende m indre bysam fund uden for kollekt ivt  forsynede 
om råder. Disse byer skal fr iholdes t il biom assebaseret  fjernvarm e, kraftvarm e 
eller t ilsvarende m iljøvenlig forsyning.

Stk. 3. Kom m unalbestyrelsen kan ikke godkende projekter for naturgas-
dist r ibut ionsnet , hvis projektet  vedrører et  om råde, hvor 75 pct . eller m ere af 
bygningsm assen er om fat tet  af forbuddet  m od installat ion af naturgasfyr i byg-
ningsreglem entet , j f.  dog stk. 4. Ved bygningsm assen forstås det  opvarm ede 
antal kvadratm eter.

Stk. 4. Stk. 3 gælder ikke for projekter for dist r ibut ionsnet , der t ransporterer 
biogas eller anden forgasset  biom asse.

De frem t idige boliger vil således som  udgangspunkt  ikke kunne forsynes m ed 
naturgas og olie og skal derfor varm eforsynes m ed fjernvarm e eller vedvarende 
individuelle opvarm ningsform er som  jordvarm e, varm epum per og solvarm e. 
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Træpillefyr bør anvendes m indst  m uligt  for at  begrænse lugtgener og NOX-em is-
sion og nye boligom råder.
   
Haderslev Kom m une vil for frem t idige udstykningsom råder opfordre fjernvarm e-
selskaberne i kom m unen t il at  vurdere økonom ien i at  forsyne disse frem t idige 
om råder og frem sende projekt forslag for projekter, der vurderes at  være 
selskabs-  og sam fundsøkonom isk bæredygt ige.

Udstykningsom råder som  ikke vil blive fjernvarm eforsynet  bør varm eforsynes 
m ed jordvarm e, luft  t il vand varm epum per og andre individuelle VE- løsninger 
som  solvarm e m .m . Træpillefyr bør anvendes m indst  m uligt  for at  begrænse 
lugtgener og NOX-em ission og nye boligom råder.
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7 . Analyser af frem t idsscenarier

I  det te afsnit  analyseres en række frem t idsscenarier for fjernvarm en, de m indre 
bysam fund, nybyggeri og den individuelle opvarm ning i det  åbne land. Endvidere 
foretages en frem skrivning af CO2-em issioner og brændselsforbrug, såfrem t  
disse scenarier gennem føres.

7.1 Udbygning af fjernvarm en

7 .1 .1  Haderslev Fjernvarm e
Der er foretaget  en vurdering af, om  det  vil være selskabs-  sam funds-  og 
forbrugerøkonom isk fordelagt igt  at  konvertere gasom råderne i Haderslev by, 
Starup og Marst rup t il f j ernvarm e. Som  eksem pel er der regnet  på etabler ing af 
et  nyt  fl iskedelanlæg t il dækning af det  øgede varm ebehov. Alternat iver kunne 
bl.a. være etabler ing af et  solvarm eanlæg eller et  halm kedelanlæg. Gas-
om råderne i Haderslev by, Starup og Marst rup består af bolig, offent lig og 
erhvervsm æssig bebyggelse. Hvis konverter ingen gennem føres, vil Haderslev 
Fjernvarm es forsyningsom råde derefter se ud, som  vist  nedenfor (ekskl. Mar-
st rup) .

Figur 33. Forsyningsom råde (ekskl. Marst rup) .

De individuelle forbrugere er kort lagt  via BBR. Der er i alt  4.275 ejendom m e i 
om rådet , som  alle har individuel varm eforsyning eller gasforsyning. Det  forud-
sæt tes, at  kun oliefyr, gasfyr og en m indre andel af el-varm en kan konverteres 
t il fj ernvarm e. Der er i alt  4.014 ejendom m e m ed el-varm e, olie-  og gasfyr, 
hvoraf 3.235 har gasfyr. Heraf indregnes 3.470 ejendom m e i selskabs-  og sam -
fundsøkonom ien.

For olie-  og gasfyrede boliger forudsæt tes en start t ilslutning på ca. 60 %  og 
en slut t ilslutning efter 7 år på ca. 90 % . For olie-  og gasfyrede offent lige ejen-
dom m e forudsæt tes en start t ilslutning på 100 % . 

Det  giver et  varm esalg i det  nye forsyningsom råde, som  st iger fra 48.884 MWh 
t il 74.414 MWh. Effektbehovet  vurderes at  ville st ige t il ca. 32 MW.
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Flisvarm e
Den økonom iske vurdering af projektet  inkluderer etabler ing af et  fl iskedelanlæg 
på 19 MW, gaskedel på 32 MW, dist r ibut ionsnet , st ikledninger, stophaner sam t  
fjernvarm eunits hos forbrugerne. Den sam lede invester ing inkl. kom pensat ion 
t il DONG vurderes t il ca. 272 m io. kr. I nvester ing i dist r ibut ionsnet  er anslået  på 
baggrund af lignende projekter.

Det  er norm al praksis, at  der etableres en olie-  eller gasfyret  spids-  og reserve-
lastkedel på fl isfyrede varm eværker. Kedlens form ål er at  supplere fl iskedlen 
på de koldeste dage og producere varm en, når fl iskedlen er ude af dr ift .  Det  er 
forudsat , at  gaskedlen producerer 3 %  af det  år lige varm ebehov. 

Ved fortsat  individuel forsyning om fat ter invester ingen/ reinvester ing i gas-  og 
oliekedler på i alt  ca. 127 m io. kr.

Resultater
Den økonom iske analyse viser at  en oliefyret  bolig der skal udskifte kedlen, vil 
kunne spare ca. 10 -  14.000 kr. pr. år og en naturgasfyret  bolig der skal udskifte 
kedlen, vil kunne spare ca. 4.100 kr. år pr. år inkl. m om s.

Selskabsøkonom isk vil der kunne opnås en akkum uleret  posit iv likviditetsvirkn-
ing efter 9 år der vil m edføre en t ilbagebetalingst id for invester ingen i fj ern-
varm esystem et  på ca. 15 år.

Tabellen nedenfor viser den sam fundsøkonom iske nut idsværdi for fjernvarm efor-
syning og individuel forsyning. Etabler ing af fjernvarm e giver en sam fundsøko-
nom isk fordel på ca. 52 m io. kr.

Figur 34. Sam fundsøkonom isk resultat  over 20 år for projekt  og referance.

Der er ikke vurderet  på hvorvidt  de nuværende produkt ionsanlæg kan levere 
noget  af varm en t il de nye om råder og heller ikke om  det te i så fald vil forbedre 
selskabs-  og sam fundsøkonom ien yderligere.  

Tabellen nedenfor viser em issionerne af CO2-ækvivalenter for fjernvarm eforsyn-
ing og individuel forsyning. Etabler ing af fjernvarm e giver en redukt ion af CO2-
ækvivalenter på 303.500 tons over en 20-årig periode.

7 .1 .2  Vojens Fjernvarm e
Der er foretaget  en vurdering af, om  det  vil være selskabs-  sam funds-  og 
forbrugerøkonom isk fordelagt igt  at  konvertere gasom råderne i Vojens og 
Skrydst rup t il fj ernvarm e. Som  eksem pel er der regnet  på etabler ing af et  nyt  
fl iskedelanlæg t il dækning af det  øgede varm ebehov. Alternat iver kunne bl.a. 

Figur 35. Em ission af CO2-ækvivalenter over 20 år.



65

være udvidelse af solvarm eanlægget  eller et  halm kedelanlæg. Gasom råderne i 
Vojens og Skrydst rup består af bolig, offent lig og erhvervsm æssig bebyggelse.  
Hvis konverter ingen gennem føres, vil Vojens Fjernvarm es forsyningsom råde 
derefter se ud, som  vist  nedenfor.

Figur 36. Forsyningsom råde.

De individuelle forbrugere er kort lagt  via BBR. Der er i alt  1.492 ejendom m e i 
om rådet , som  alle har individuel varm eforsyning eller gasforsyning. Det  forud-
sæt tes, at  kun oliefyr, gasfyr og en m indre andel af elvarm en kan konverteres t il 
fj ernvarm e. Der er i alt  1.419 ejendom m e m ed elvarm e, olie-  og gasfyr, hvoraf 
1.013 har gasfyr. Heraf indregnes 1.189 ejendom m e i selskabs-  og sam funds-
økonom ien.

For olie-  og gasfyrede boliger forudsæt tes en start t ilslutning på ca. 60 %  og 
en slut t ilslutning efter 7 år på ca. 90 % . For olie-  og gasfyrede offent lige ejen-
dom m e forudsæt tes en start t ilslutning på 100 % . 

Det  giver et  varm esalg i det  nye forsyningsom råde, som  st iger fra 16.989 MWh 
t il 26.558 MWh. Effektbehovet  vurderes at  ville st ige t il ca. 11,4 MW. 

Flisvarm e
Den økonom iske vurdering af projektet  inkluderer etabler ing af et  fl iskedelanlæg 
på 6,8 MW, gaskedel på 11,5 MW, dist r ibut ionsnet , st ik ledninger, stophaner sam t  
fjernvarm eunits hos forbrugerne. Den sam lede invester ing inkl. kom pensat ion 
t il DONG vurderes t il ca. 94 m io. kr. I nvester ing i dist r ibut ionsnet  er anslået  på 
baggrund af lignende projekter.

Det  er norm al praksis, at  der etableres en olie-  eller gasfyret  spids-  og reserve-
lastkedel på fl isfyrede varm eværker. Kedlens form ål er at  supplere fl iskedlen 
på de koldeste dage og producere varm en, når fl iskedlen er ude af dr ift .  Det  er 
forudsat , at  gaskedlen producerer 3 %  af det  år lige varm ebehov. 

Ved fortsat  individuel forsyning om fat ter invester ingen/ reinvester ing i gas-  og 
oliekedler på i alt  ca. 44 m io. kr.
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Figur 37. Sam fundsøkonom isk resultat  over 20 år for projekt  og referance.

Resultater
Den økonom iske analyse viser at  en oliefyret  bolig der skal udskifte kedlen, vil 
kunne spare ca. 10 -  13.000 kr. år pr. år og en naturgasfyret  bolig der skal ud-
skifte kedlen, vil kunne spare ca. 3.100 kr. pr. år inkl. m om s.

Selskabsøkonom isk vil der kunne opnås en akkum uleret  posit iv likviditetsvirk-
ning efter 6 år der vil m edføre en t ilbagebetalingst id for invester ingen i fj ern-
varm esystem et  på 11 – 14 år.

Tabellen nedenfor viser den sam fundsøkonom iske nut idsværdi for fjernvarm efor-
syning og individuel forsyning. Etabler ing af fjernvarm e giver en sam fundsøko-
nom isk fordel på ca. 23 m io. kr.

Der er ikke vurderet  på, hvorvidt  de nuværende produkt ionsanlæg kan levere 
noget  af varm en t il de nye om råder og heller ikke, om  det te i så fald vil forbedre 
selskabs-  og sam fundsøkonom ien yderligere.  

Tabellen nedenfor viser em issionerne af CO2-ækvivalenter for fjernvarm eforsy-
ning og individuel forsyning. Etabler ing af fjernvarm e giver en redukt ion af CO2-
ækvivalenter på 109.669 tons over en 20-årig periode.

Figur 38. Em ission af CO2-ækvivalenter over 20 år.

7 .1 .3  Gram  Fjernvarm e
Der er foretaget  en vurdering af, om  det  vil være selskabs-  sam funds-  og 
forbrugerøkonom isk fordelagt igt  at  konvertere gasom råderne i Gram  og Tiset  
t il f j ernvarm e. Som  eksem pel er der regnet  på etabler ing af et  nyt  biom asse-
kedelanlæg t il dækning af det  øgede varm ebehov. Alternat iver kunne bl.a. være 
udvidelse af solvarm eanlægget  eller et  halm kedelanlæg. Gasom råderne i Gram  
og Tiset  består af bolig, offent lig og erhvervsm æssig bebyggelse.  Det  tænkte 
fjernvarm eom råde er vist  i kortet  nedenfor.
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Figur 39. Forsyningsom råde.

De individuelle forbrugere er kort lagt  via BBR. Der er i alt  219 ejendom m e i 
om rådet , som  alle har individuel varm eforsyning eller gasforsyning. Det  forud-
sæt tes, at  kun oliefyr, gasfyr og en m indre andel af elvarm en kan konverteres t il 
fj ernvarm e. Der er i alt  187 ejendom m e m ed elvarm e, olie-  og gasfyr, hvoraf 75 
har gasfyr. Heraf indregnes 143 ejendom m e i selskabs-  og sam fundsøkonom ien.

For olie-  og gasfyrede boliger forudsæt tes en start t ilslutning på ca. 60 %  og 
en slut t ilslutning efter 7 år på ca. 90 % . For olie-  og gasfyrede offent lige ejen-
dom m e forudsæt tes en start t ilslutning på 100 % . 

Det  giver et  varm esalg i det  nye forsyningsom råde, som  st iger fra 2.799 MWh t il 
5.069 MWh. Effektbehovet  vurderes at  ville st ige t il ca. 1,8 MW. 

Flisvarm e
Den økonom iske vurdering af projektet  inkluderer etabler ing af et  biom asse
kedelanlæg på 1,1 MW, gaskedel på 1,8 MW, dist r ibut ionsnet , st ik ledninger, 
stophaner sam t  fjernvarm eunits hos forbrugerne. Den sam lede invester ing inkl. 
kom pensat ion t il DONG vurderes t il ca. 14 m io. kr. I nvester ing i dist r ibut ionsnet  
er anslået  på baggrund af lignende projekter.

Det  er norm al praksis, at  der etableres en olie-  eller gasfyret  spids-  og reserve-
lastkedel på biom assefyrede varm eværker. Kedlens form ål er at  supplere bio-
m assekedlen på de koldeste dage og producere varm en, når biom assekedlen er 
ude af dr ift .  Det  er forudsat , at  gaskedlen producerer 3 %  af det  år lige varm ebe-
hov. 

Ved fortsat  individuel forsyning om fat ter invester ingen/ reinvester ing i gas-  og 
oliekedler på i alt  ca. 6 m io. kr.

Resultater
Den økonom iske analyse viser, at  en oliefyret  bolig, der skal udskifte kedlen, vil 
kunne spare ca. 10 -  14.000 kr. pr. år, og en naturgasfyret  bolig, der skal ud-
skifte kedlen, vil kunne spare ca. 3.900 kr. pr. år inkl. m om s.
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Figur 40. Sam fundsøkonom isk resultat  over 20 år for projekt  og referance.

Selskabsøkonom isk vil der kunne opnås en akkum uleret  posit iv likviditetsvirk-
ning efter 14 år, der vil m edføre en t ilbagebetalingst id for invester ingen i fj ern-
varm esystem et  på 20 år. Forudsæt tes biom assekedlen at  ville fort rænge varm e-
produceret  på Gram  Fjernvarm es gaskedler – reduceres t ilbagebetalingst iden. 

Tabellen nedenfor viser den sam fundsøkonom iske nut idsværdi for fjernvarm efor-
syning og individuel forsyning. Etabler ing af fjernvarm e giver en sam fundsøkon-
om isk fordel på ca. 5 m io. kr.

Figur 41. Em ission af CO2-ækvivalenter over 20 år.

Der er ikke vurderet  på, hvorvidt  de nuværende produkt ionsanlæg kan levere 
noget  af varm en t il de nye om råder, og heller ikke om  det te i så fald vil forbedre 
selskabs-  og sam fundsøkonom ien yderligere.  

Tabellen nedenfor viser em issionerne af CO2-ækvivalenter for fjernvarm eforsyn-
ing og individuel forsyning. Etabler ing af fjernvarm e giver en redukt ion af CO2-
ækvivalenter på 19.706 tons over en 20-årig periode.

7.2 Fjernvarm e/ nabovarm e i m indre bysam fund
Det te afsnit  om fat ter en beskrivelse og økonom isk analyse af konsekvenserne 
ved at  etablere fjernvarm e i m indre landsbyer i Haderslev Kom m une.

I  afsnit  6 blev det  anbefalet  at  etablere fjernvarm e i m indre bysam fund som  
Over Jerstal, Som m ersted, Ham m elev, Bevtoft , Marst rup, Hopt rup og Arnum . 
Arnum , som  er det  m indste af de nævnte m indre bysam fund, er valgt  som  ek-
sem pel i den efterfølgende analyse, hvor der forudsæt tes etableres et  fl isfyret  
kedelanlæg. Brændslet  kunne også være halm .

7 .2 .1  Etabler ing af fjernvarm e i Arnum
Der er foretaget  en vurdering af, om  det  vil være selskabs-  sam funds-  og 
forbrugerøkonom isk fordelagt igt  at  etablere fl isbaseret  fjernvarm e i Arnum , som  
i dag er individuelt  forsynet . Arnum  er i dag naturgasom råde og består af en 
landsby m ed bolig, offent lig og erhvervsm æssig bebyggelse.  
Det  tænkte fjernvarm eom råde er vist  i kortet  nedenfor.
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Figur 42. Forsyningsom råde.

De individuelle forbrugere er kort lagt  via BBR. Der er i alt  289 ejendom m e i for-
syningsom rådet , som  alle har individuel varm eforsyning eller gasforsyning. Det  
forudsæt tes, at  kun oliefyr, gasfyr og en m indre andel af el-varm en kan konver-
teres t il f j ernvarm e.

Der er i alt  259 ejendom m e m ed elvarm e, olie-  og gasfyr, hvoraf 173 har gasfyr. 
Heraf indregnes 214 ejendom m e i selskabs-  og sam fundsøkonom ien.

For olie-  og gasfyrede boliger forudsæt tes en start t ilslutning på ca. 60 %  og 
en slut t ilslutning efter 7 år på ca. 90 % . For olie-  og gasfyrede offent lige ejen-
dom m e forudsæt tes en start t ilslutning på 100 % . 

Det  giver et  varm esalg i det  nye fjernvarm eom råde, som  st iger fra 3.403 MWh 
t il 5.143 MWh.

Effektbehovet  vurderes at  ville st ige t il ca. 2,2 MW. 

Flisvarm e
Den økonom iske vurdering af projektet  inkluderer etabler ing af et  fl iskedelanlæg 
på 1,3 MW, oliekedel på 2,2 MW, dist r ibut ionsnet , st ik ledninger, stophaner sam t  
fjernvarm eunits hos forbrugerne. Den sam lede invester ing inkl. kom pensat ion 
t il DONG vurderes t il ca. 18 m io. kr. I nvester ing i dist r ibut ionsnet  er anslået  på 
baggrund af lignende projekter.

Det  er norm al praksis, at  der etableres en oliefyret  spids-  og reservelastkedel på 
fl isfyrede varm eværker. Oliekedlens form ål er at  supplere fl iskedlen på de kold-
este dage og producere varm en, når fl iskedlen er ude af dr ift .  Det  er forudsat , at  
oliekedlen producerer 3 %  af det  år lige varm ebehov. 

Det  anbefales, at  der etableres et  sam arbejde m ed et  at  de nuværende fjern-
varm eselskaber om kring dr ift  og adm inist rat ion. 

Det  bør nævnes, at  etabler ing af fl isbaseret  fjernvarm e i Arnum  ikke kan sam -
m enlignes m ed nødlidende barm arksprojekter, idet  disse barm arksværker er 
baseret  på naturgas, hvorim od m indre fjernvarm eværker baseret  på biom asse 
generelt  har en god økonom i.  
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Figur 43. Sam fundsøkonom isk resultat  over 20 år for projekt  og referance.

Ved fortsat  individuel forsyning om fat ter invester ingen/ reinvester ing i gas-  og 
oliekedler på i alt  8,0 m io. kr.

Resultater
Den økonom iske analyse viser, at  en oliefyret  bolig, der skal udskifte kedlen, vil 
kunne spare ca. 10 -  12.000 kr. pr. år, og en naturgasfyret  bolig, der skal ud-
skifte kedlen, vil kunne spare ca. 2.200 kr. pr. år inkl. m om s.

Selskabsøkonom isk vil der kunne opnås en posit iv likviditetsvirkning, der vil 
m edføre en t ilbagebetalingst id for invester ingen i fj ernvarm esystem et  på 12 – 
15 år.

Tabellen nedenfor viser den sam fundsøkonom iske nut idsværdi for fjernvarm efor-
syning og individuel forsyning. Etabler ing af fjernvarm e giver en sam fundsøko-
nom isk fordel på ca. 3 m io. kr.

Tabellen nedenfor viser em issionerne af CO2-ækvivalenter for fjernvarm eforsy-
ning og individuel forsyning. Etabler ing af fjernvarm e giver en redukt ion af CO2-
ækvivalenter på 21.745 tons over en 20-årig periode.

Figur 44. Em ission af CO2-ækvivalenter over 20 år.

7 .2 .2  Potent ia le i m indre bysam fund
Etableres fjernvarm e i m indre bysam fund som  Over Jerstal, Som m ersted, Ham -
m elev, Bevtoft , Marst rup, Hopt rup og Arnum , anslås der at  kunne opnås en sam -
let  CO2- redukt ion på ca. 186.000 tons over en 20-årig periode.

7.3 Opvarm ning af nybyggeri i udstykningsom råder
Der er foretaget  en vurdering af selskabs- , sam funds-  og forbrugerøkonom isk 
varm eforsyning af et  udstykningsom råde i Billundkvarteret  i den vest lige del af 
Vojens. Om rådet  om fat ter om råde 1 i lokalplan nr. 21.

Om rådet  er udlagt  t il 146 parcelhuse. Det  forudsæt tes, at  27 %  af husene 
etableres m ed den nuværende energiram m e og resten etableres i henhold t il 
energiram m en efter 2015. Varm ebehovet  er forudsat  at  være 30 %  højere end 
beregnet  ud fra energiram m en. Erfar inger viser, at  de nye huse bruger op t il 100 
%  m ere end energiram m en.  

Der er regnet  på forsyning fra Vojens Fjernvarm e sam t  på individuel forsyning 
m ed jordvarm e eller t ræpillekedler.

Der forudsæt tes en lineær t ilslutning over 8 år. Det  giver et  varm esalg, som  
st iger fra 229 MWh t il 1.331 MWh. Effektbehovet  vurderes at  ville st ige t il ca. 
0,6 MW. 



71

Figur 46. Em ission af CO2-ækvivalenter over 20 år.

Figur 45. Sam fundsøkonom isk resultat  over 20 år for fjernvarm e og individuel 
opvarm ning.

Anlæg og invester ing
Fjernvarm eforsyningen inkluderer etabler ing af dist r ibut ionsnet , st ik ledninger, 
stophaner sam t  fjernvarm eunits hos forbrugerne. Det  forudsæt tes af de nu-
værende produkt ionsanlæg kan levere varm en. Den sam lede invester ing vur-
deres t il ca. 8 m io. kr. I nvester ing i dist r ibut ionsnet  er anslået  på baggrund af 
lignende projekter. Det  forudsæt tes, at  varm en produceres på Vojens Fjern-
varm es nuværende gaskedler.

Ved forsyning m ed jordvarm eanlæg anslås invester ingen t il i alt  ca. 19 m io. kr.

Ved forsyning m ed t ræpillekedler anslås invester ingen t il i alt  ca. 12 m io. kr.

Der er regnet  på følgende situat ioner:

›  Alle 146 parcelhuse t ilslut tes fjernvarm en.
›  Kun 50 %  (73 parcelhuse)  t ilslut tes fjernvarm en (de øvrige 73 
 er ikke m ed i beregningen) .

Resultater
Med fjernvarm eforsyning vil parcelhusene kunne spare ca. 700 kr./ år inkl. m om s 
i forhold t il t ræpillefyr ing og 1.700 – 2.100 kr./ år inkl. m om s i forhold t il j ord-
varm e.

Selskabsøkonom isk vil der kunne opnås en posit iv likviditetsvirkning over 20 år 
på ca. 1,1 m io. kr. ved 100 %  t ilslutning. Ved 50 %  t ilslutning opnås en negat iv 
likviditetsvirkning over 20 år på ca. 0,2 m io. kr.

Tabellen nedenfor viser den sam fundsøkonom iske nut idsværdi for fjernvarm efor-
syning og individuel forsyning.

Tabellen nedenfor viser em issionerne af CO2-ækvivalenter for fjernvarm eforsyn-
ing og individuel forsyning ved 100 %  t ilslutning.

Fjernvarm eforsyning på naturgaskedler vil give den største CO2-udledning. Pro-
duceres en del af varm e på solvarm e, vil em issionen være t ilsvarende lavere. På 
sigt  m å det  forventes, at  fjernvarm en blive næsten CO2-neut ral.

7.4 I ndividuel opvarm ning
Der er beregnet  forbrugerøkonom i og år lig CO2-em ission for et  standardhus på 
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Tabel 29. Årlig om kostning og CO2-em ission.

130 m ²  m ed et  varm ebehov på 18,1 MWh pr. år. Det  forudsæt tes, at  den nu-
værende gas-  eller oliekedel er udt jent  og skal udskiftes.

Forbrugerøkonom ien nedenfor er de år lige om kostninger t il opvarm ning inkl. 
lånefi nansier ing over 20 år for invester ing i nyt  oliefyr, gaskedel, jordvarm e eller 
t ræpillekedel. Endvidere viser tabellen den årlige CO2-em ission.

Som  det  ses af tabellen, er der stor besparelse og CO2- redukt ion ved udskiftning 
af oliefyr. Sam t idig ses det , at  CO2-em issionen kan reduceres væsent ligt  ved 
udskiftning af gasfyret  m ed jordvarm e eller t ræpillefyr – uden forbrugeren får 
m erom kostninger. Em issionen fra jordvarm e forventes i løbet  af 20 år at  falde t il 
det  halve som  følge af øget  VE i elforsyningen.

7.5 CO2- redukt ion og forbrugerbesparelse ved efter isoler ing
Der er foretaget  en analyse af CO2- redukt ionen og forbrugerbesparelsen ved 
efter isoler ing af et  standardhus m ed forskellige opvarm ningsform er.

Nedenfor er vist  den årlige redukt ion af CO2,  såfrem t  standardhuset  m ed forskel-
lige opvarm ningsform er efter isoleres, så varm ebehovet  nedbringes m ed 20 % .

Figur 47. Årlig CO2- redukt ion ved efter isoler ing.
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Figur 48. Årlig forbrugsbesparelse ved efter isoler ing inkl. m om s.

Nedenfor er vist  den årlige besparelse for forbrugeren, såfrem t  standardhuset  
m ed forskellige opvarm ningsform er efter isoleres, så varm ebehovet  nedbringes 
m ed 20 % .

Det  ses, at  langt  den største effekt  både m ed hensyn t il CO2- redukt ion og for-
brugerbesparelse opnås ved at  efter isolere huse, der har oliefyr ing og naturgas 
-  specielt  hvis disse ikke har udsigt  t il f j ernvarm e i frem t iden. Den største effekt  
opnås ved at  efter isolere husene i de m indste bysam fund og det  åbne land.

7.6 Scenariefrem skrivning af CO2-em ission og brændselsfor-
brug
I  det te afsnit  foretages en frem skrivning af brændselsforbrug og CO2-em issioner 
for t re scenarier.

7 .6 .1  Scenarie 1  -  De t re fjernvarm eselskaber konverterer naturgasom -
råder i centerbyerne og etablerer fl iskedler
Det te del-scenarie om fat ter:

›  Tiltagene som  indgår i basisfrem skrivningen og som  frem går af 
 afsnit  5.
›  De t re fjernvarm eselskaber konverterer gasom råder og eta-
 blerer fl iskedler, som  beskrevet  i afsnit tene 7.1.1, 7.1.2 og 
 7.1.3. 

Nedenfor vises resultaterne af scenarie 1.

Figuren nedenfor viser udviklingen af brændselsforbruget  relateret  t il el, indivi-
duel opvarm ning og fjernvarm e, fordelt  på anvendelsesom råder for scenarie 1.
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Figur 49. Udvikling af brændselsforbrug t il el, individuel opvarm ning og fjern-
varm e i Haderslev Kom m une for scenarie 1.

Figuren nedenfor viser udviklingen af brændselsforbruget  relateret  t il el, indivi-
duel opvarm ning og fjernvarm e fordelt  på brændsler for scenarie 1.

Figur 50. Udvikling af brændselsforbrug t il el, individuel opvarm ning og fjern-
varm e opdelt  på brændsler for scenarie 1.

I  basisfrem skrivningen i afsnit  5 blev vist , at  brændselsforbruget  falder kraft igt  
fra 1.069 GWh i 2012 t il 790 GWh i 2031.
 
Med gennem førelse af scenarie 1 vil brændselsforbruget  ikke falde yderligere. 
Til gengæld vil VE-andelen af brændselsforbruget  t il el og varm e udgøre 58 %  
(ekskl. solvarm e)  i 2031, hvorim od VE-andelen af brændselsforbruget  i basis-
frem skrivningen udgjorde 46 % .
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Figur 51. Udvikling af sam lede CO2-ækvivalenter fra el, individuel opvarm ning og 
fjernvarm e i Haderslev Kom m une for scenarie 1.

Figuren nedenfor viser udviklingen af CO2-ækvivalenter fra el, individuel op-
varm ning og fjernvarm e i Haderslev Kom m une for scenarie 1.

I  basisfrem skrivningen i afsnit  5 blev vist , at  udledningen af CO2-ækvivalenter 
fra el, individuel opvarm ning og fjernvarm e ville falde m ed 89.000 ton fra 
210.000 tons i 2012 t il 121.000 tons i 2031. Med gennem førelse af scenarie 1 vil 
udledningen af CO2-ækvivalenter falde m ed yderligere 22.000 ton t il 99.000 tons 
i 2031.  

Af den yderligere redukt ion udgør fjernvarm en 1.000 ton. I ndividuel opvarm -
ning 20.000 ton og el 1.000 ton. Langt  størstedelen af C02- redukt ionen skyldes 
således konverter ing af individuel opvarm ning t il fj ernvarm e. Det  øgede behov 
for produkt ion af fjernvarm e resulterer ikke i øget  CO2-em ission fra fjernvarm en, 
idet  der forudsæt tes etableret  fl iskedler t il dækning af det  øgede varm ebehov. 

7 .6 .2  Scenarie 2  -  De t re fjernvarm eselskaber konverterer, etablerer 
fl iskedler  og der etableres fjernvarm e i seks lokalbyer

Det te del-scenarie om fat ter:

›  Tiltagene som  indgår i basisfrem skrivningen og som  frem går af 
 afsnit  5.
›  De t re fjernvarm eselskaber konverterer gasom råder og eta-
 blerer fl iskedler, som  beskrevet  i afsnit tene 7.1.1, 7.1.2 og 
 7.1.3. 
›  Der etableres fjernvarm e i seks m indre bysam fund, som  
 beskrevet  i afsnit  7.2.

Nedenfor vises resultaterne af scenarie 2.

Figuren nedenfor viser udviklingen af brændselsforbruget  relateret  t il el, indivi-
duel opvarm ning og fjernvarm e, fordelt  på anvendelsesom råder for scenarie 2.
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Figur 52. Udvikling af brændselsforbrug t il el, individuel opvarm ning og fjern-
varm e i Haderslev Kom m une for scenarie 2.

Figur 53. Udvikling af brændselsforbrug t il el, individuel opvarm ning og fjern-
varm e opdelt  på brændsler for scenarie 2.

Figuren nedenfor viser udviklingen af brændselsforbruget  relateret  t il el, indivi-
duel opvarm ning og fjernvarm e fordelt  på brændsler for scenarie 2.

I  basisfrem skrivningen blev vist , at  brændselsforbruget  falder kraft igt  fra 1.069 
GWh i 2012 t il 790 GWh i 2031. 

Med gennem førelse af scenarie 2 vil brændselsforbruget  st ige m ed 7 GWh t il 797 
GWh i 2031. Til gengæld vil VE-andelen af brændselsforbruget  t il el og varm e 
udgøre 63 %  (ekskl. vind og solvarm e)  i 2031, hvorim od VE-andelen af brænd-
selsforbruget  i scenarie 1 udgjorde 58 % .
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Figur 54. Udvikling af sam lede CO2-ækvivalenter fra el, individuel opvarm ning og 
fjernvarm e i Haderslev Kom m une for scenarie 2.

Figuren nedenfor viser udviklingen af CO2-ækvivalenter fra el, individuel op-
varm ning og fjernvarm e i Haderslev Kom m une for scenarie 2.

I  scenarie 1 blev vist , at  udledningen af CO2-ækvivalenter fra el, individuel op-
varm ning og fjernvarm e ville falde t il 99.000 tons i 2031. Med gennem førelse af 
scenarie 2 vil udledningen af CO2-ækvivalenter falde m ed yderligere 8.000 ton t il 
91.000 tons i 2031.  

Af den yderligere redukt ion udgør individuel opvarm ning 8.000 ton. Det  øgede 
behov for produkt ion af fjernvarm e resulterer ikke i øget  CO2-em ission fra 
fjernvarm en, idet  der forudsæt tes etableret  fl iskedler t il dækning af det  øgede 
varm ebehov.

7 .6 .3  Scenarie 3  -  De t re fjernvarm eselskaber konverterer, etablerer 
fl iskedler , der etableres fjernvarm e i seks lokalbyer og to t redjedele af 
vindm ølleplanen gennem føres
Det te del-scenarie om fat ter:

›  Tiltagene som  indgår i basisfrem skrivningen og som  frem går af 
 afsnit  5.
›  De t re fjernvarm eselskaber konverterer gasom råder og etablerer 
 fl iskedler, som  beskrevet  i afsnit tene 7.1.1, 7.1.2 og 
 7.1.3. 
›  Der etableres fjernvarm e i seks m indre bysam fund, som  
 beskrevet  i afsnit  7.2.
›  Haderslev Kom m unes vindm ølleplan om fat ter m ulighed for etab-
 ler ing af op t il 150 MW vindkraft . Det te scenarie om fat ter etab-
 ler ing af 100 MW vindkraft  fra 2014 t il 2023 – svarende t il 
 gennem førelse af to t redjedele af vindm ølleplanen. Udbygningen 
 af vindkraft  vil m edføre en st igning på 267.000 MW el produceret  
 på vindm øller.

På de næste sider vises resultaterne af scenarie 3.

Figuren nedenfor viser udviklingen af brændselsforbruget  relateret  t il el, indivi-
duel opvarm ning og fjernvarm e, fordelt  på anvendelsesom råder for scenarie 3.
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Figur 55. Udvikling af brændselsforbrug t il el, individuel opvarm ning og fjern-
varm e i Haderslev Kom m une for scenarie 3.

Figuren nedenfor viser udviklingen af brændselsforbruget  relateret  t il el, indivi-
duel opvarm ning og fjernvarm e fordelt  på brændsler for scenarie 3.

Figur 56. Udvikling af brændselsforbrug t il el, individuel opvarm ning og fjern-
varm e opdelt  på brændsler for scenarie 3.
I  scenarie 2 udgjorde brændselsforbruget  797 GWh i 2031. 

Med gennem førelse af scenarie 3 vil brændselsforbruget  falde yderligere m ed 
266 GWh t il 531 GWh i 2031. Sam t idig vil VE-andelen af brændselsforbruget  t il 
el og varm e st ige t il 65 %  (ekskl. vind og solvarm e)  i 2031.

VE-andelen af brændselsforbruget  t il f j ernvarm e vil st ige t il 89 %  (ekskl. 
solvarm e)  i 2031, og VE-andelen af brændselsforbruget  t il individuel opvarm ning 
vil st ige t il 34 %  i 2031.
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Figur 57. Udvikling af sam lede CO2-ækvivalenter fra el, individuel opvarm ning og 
fjernvarm e i Haderslev Kom m une for scenarie 3.

Figuren nedenfor viser udviklingen af CO2-ækvivalenter fra el, individuel op-
varm ning og fjernvarm e i Haderslev Kom m une for scenarie 3.

I  scenarie 2 blev vist , at  udledningen af CO2-ækvivalenter fra el, individuel 
opvarm ning og fjernvarm e ville falde t il 91.000 tons i 2031. Med gennem førelse 
af scenarie 3 vil udledningen af CO2-ækvivalenter falde m ed yderligere 44.000 
ton t il 47.000 tons i 2031. Af CO2-em issionen i 2031 vil fj ernvarm e udgøre 7.000 
tons, individuel opvarm ning 34.000 tons og el 6.000 tons.
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8 . Handlingsplan

Haderslev Kom m une ønsker at  understøt te en proces, hvor fjernvarm en bliver 
udbygget  i kom m unens centerbyer, hvor der kan etableres ny fjernvarm e i fl ere 
af lokalbyerne, og hvor nye produkt ionsanlæg hos fjernvarm eselskaberne i 
videst  m uligt  om fang baseres på vedvarende energikilder.

Haderslev Kom m une ønsker endvidere at  understøt te en proces i det  åbne land, 
der frem m er en konverter ing af opvarm ning fra individuelle olie-  og gasfyr t il 
individuelle VE-anlæg som  biom asse, varm epum per og solvarm e. 

Nedenstående handlingsplan beskriver, hvordan forsyningsselskaberne, det  of-
fent lige og den enkelte borger kan bidrage t il at  frem m e den ønskede udvikling 
af varm eforsyningen i Haderslev Kom m une.

Akt ivitet Aktører Forslag t il handlinger Tidsperspekt iv

Konverter ing 
af individuel 
opvarm ning 
og naturgas 
sam t  etable-
r ing af nye 
VE-produk-
t ionsanlæg 
som  bio-
m assekedler, 
solvarm e 
m .m .

De t re nu-
værende 
fjervarm e-
selskaber 
er de 
pr im ære 
aktører

Haderslev 
Kom m une

Staten

Fjernvarm eselskabet  er den 
prim ære aktør. De skal init iere 
projektet , udarbejde projekt for-
slag, foretage invester ingerne 
sam t  f.eks. ved kam pagner 
sikre sig en stor t ilslutning t il 
f j ernvarm en i det  nye om råde.

Kom m unen kan, f.eks. gennem  
en varm eplanproces, have en 
konst rukt iv dialog m ed varm e-
selskabet , som  kan føre t il,  at  
der frem sættes projekt forslag 
om  fjernvarm e for nye om råder. 
Desuden kan kom m unen st ille 
lånegarant i,  hvilket  forbedrer 
økonom ien i projektet . Endelig 
kan kom m unen være hurt ig og 
konst rukt iv i sin sagsbehand-
ling. Kom m unen kan også selv 
gå foran ved at  lade offent lige 
bygninger blive t ilslut tet  fjern-
varm en.

Staten:  Kan ændre de sam -
fundsøkonom iske beregnings-
forudssætninger ( f.eks. kalkula-
t ionsrenten) , således barr ieren 
i sam fundsøkonom ien begræns-
es.

Fjernvarm e-
selskaberne kan 
gå i gang m ed 
det  sam m e.

Fra projektstart  
t il konverte-
r ing af de første 
forbrugere 
og der står et  
færdigt  produk-
t ionsanlæg 
vurderes det , 
at  der kan gå 
18-24 m åneder 
afhængig af pro-
cessen.
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Akt ivitet Aktører Forslag t il handlinger Tidsperspekt iv

Fjernvarm e i 
udstyknings-
om råder

Haderslev 
Kom m une

De t re nu-
værende 
fjern-
varm e-
selskaber 

Kom m unen afklarer t idligt  i 
lokalplanprocessen -  i dialog 
m ed fjernvarm eselskaberne -  
om  der er basis for at  udarbejde 
et  projekt forslag. Kom m unen 
kan i en ny lokalplan fastsæt te 
t ilslutningspligt  for ny be-
byggelse såfrem t  det te ønskes 
af fjernvarm en. Kom m unen 
sikrer hurt ig sagsbehandling 
af et  m odtaget  projekt forslag. 
Kom m unen kan endvidere i 
sam arbejde m ed fjernvarm e-
selskaberne udarbejde infor-
m at ionsm ateriale t il potent ielle 
nybyggere om  totaløkonom ien 
i opvarm ning af den enkelte 
bygning fra fjernvarm en og i op-
varm ning fra individuelle varm e-
kilder som  f.eks. varm epum pe, 
t ræpillefyr m .m .

Fjernvarm eselskabet  udarbejder 
efter kom m unens anm odning 
et  projekt forslag. Fjernvarm e-
selskaberne kan gennem  kam -
pagner m ålret tet  m od bygninger 
m ed lavt  opvarm ningsbehov 
forsøge at  frem m e t ilslutning i 
det  nye om råde.

Kom m uneplanen 
fast lægger en 
overordnet  t ids-
følge for plan-
lægning af nye 
boligom råder. I  
kom m uneplanen 
udlægges are-
aler t il bolig-  og 
erhvervsform ål, 
som  dækker be-
hovet  over en 
12-  års planpe-
r iode.
En lokalplanpro-
ces vil typisk 
st række sig over 
10-12 m åneder. 
Tilslutningsm u-
lighed t il fj ern-
varm e skal 
være etableret  i 
forbindelse m ed 
byggem odning-
en.
Udarbejdelse og 
godkendelse af 
projekt forslag vil 
typisk st række 
sig over 5 – 6 
m åneder.

Energibe-
sparelser i 
fj ernvarm e-
net tet

De t re nu-
værende 
fjern-
varm e-
selskaber

Fjernvarm eselskaberne er de 
pr im ære aktører. De vil um id-
delbart  kunne igangsæt te t iltag, 
der fører t il energibesparelser 
i ledningsnet tet . Der fi ndes 
m ange opt im eringsm uligheder 
for dr ift  af fjernvarm enet  
herunder bl.a.:
›  Sænkning af frem løbs-
tem peratur.
›  Styr ing af frem  og t ilbage-
løbstem peraturer om råde for 
om råde i forhold t il behov.
›  Udskiftning af gam m elt  led-
ningsnet  m ed nye høj - isolerede 
rør.
›  Etablere styr ings-  og regu-
ler ingsanlæg m ed autom at isk 
tem peraturreguler ing.
›  I ndføre m ot ivat ionsafregning 
-  dyrere for forbrugerne, hvis 
returtem peraturen er for høj .
›  Give t ilskud t il udskiftning 
af gam le vekslere og varm t-
vandsbeholdere hos forbrugere. 
Mølholm  Varm eværk giver 1 kr. 
pr. point , som  opnås (Energibe-
sparelser)  ved at  gennem føre 
udskiftningen.

Teknologien er 
m oden. Fjern-
varm eselska-
berne kan gå i 
gang m ed det  
sam m e. Det  
anslås, at  10 %  
redukt ion af led-
ningstabet  kan 
gennem føres 
frem  m od 2020.
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Akt ivitet Aktører Forslag t il handlinger Tidsperspekt iv

Staten Udskiftning af net  betaler sig 
norm alt  ikke hjem  ud fra var-
m etabsbesparelsen alene, m en 
der er generelt  god økonom i og 
sund fornuft  i t il stadighed at  
opt im ere dr iften af system  og 
net .

Fastholde eller øge krav t il fj ern-
varm eselskabernes energibes-
parelser, som  det  netop er gjort  
m ed energifor liget .

Etabler ing af 
fjernvarm e i 
m indre by-
sam fund

Lokale 
aktører

De t re nu-
værende 
fjern-
varm e-
selskaber

Haderslev 
Kom m une

Etabler ing af fjernvarm e i lokal-
byer som  Over Jerstal, Som -
m ersted, Ham m elev, Bevtoft , 
Marst rup, Hopt rup, Arnum  og 
Nust rup forudsæt ter et  m arkant  
lokalt  engagem ent . Lokale ild-
sjæle kan etablere en arbejds-
gruppe og arbejde for at  skabe 
lokal opbakning m ed henblik på 
at  få undersøgt  m ulighederne 
for en frem t idig om st illing t il 
f j ernvarm e sam t  form idle den 
lokale interesse for kom m unen 
og forsyningsselskab. En forud-
sætning her vil også være, at  
der kan fi ndes en lokal sam -
arbejdsm odel om  etabler ing og 
dr ift  af f.eks. biom assekedel.

Et  af de t re nuværende fjernvar-
m eselskaber kan bistå arbejds-
gruppen m ed ressourcer t il 
udarbejdelse af en selskabs-
økonom isk analyse af projektet  
og på baggrund heraf vurdere, 
om  der skal/ kan arbejdes videre 
m ed projektet . Fjernvarm e-
selskabet  kan endvidere bistå 
m ed ressourcer t il udarbejdelse 
et  projekt forslag og sam -
arbejdsm odel.

Kom m unen kan i sam arbejde 
m ed fjernvarm eselskaberne 
bidrage m ed at  udarbejde infor-
m at ionsm ateriale.

Kom m unen sikrer hurt ig sags-
behandling af et  m odtaget  
projekt forslag.

Kom m unen vil som  udgangs-
punkt  ikke anbefale, at  t ilslut-
ningspligt  t il eksisterende 
bebyggelser inddrages som  sty-
r ingsm iddel i projekt forslagene.

Lokale ildsjæle 
og fjernvarm e-
selskaberne kan 
gå i gang m ed 
det  sam m e.

Fra projektstart  
t il konverter-
ing af de første 
forbrugere 
og der står et  
færdigt  produk-
t ionsanlæg 
vurderes det , 
at  der kan gå 
18-24 m åneder 
afhængig af pro-
cessen.
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Akt ivitet Aktører Forslag t il handlinger Tidsperspekt iv

Konverter ing 
af individuel 
opvarm ning 
t il individuelle 
VE-anlæg

Bolige-
jere/
virksom -
heder

Staten

Haderslev 
Kom m une

Boligejerne og virksom heder 
er de pr im ære aktører. De skal 
tage init iat iv t il at  gas-  og olie-
fyr konverteres t il VE-baseret  
opvarm ning som  f.eks. jord-
varm e, solvarm e og biom assefyr 
sam t  foretage de nødvendige 
invester inger.

Staten:  Kan vedtage fradrag for 
håndværksarbejde, der result-
erer i konverter inger t il VE sam t  
indføre t ilskudsordninger som  
f.eks. ”Skrot  dit  oliefyr ”. 
Kom m unen kan lave en kam -
pagne for konverter ing t il VE.
  
Kom m unen kan gå foran og 
sikre, at  egne bygninger kon-
verteres t il VE eller fjernvarm e. 
Desuden er der fl ere m ulig-
heder, som  kom m unen kan tage 
i anvendelse:

Uddannelse af pr ivate aktører
›  Understøt te eller etablere en 
uddannelse for ( lokale)  hånd-
værkere, så de kan rådgive 
bedre om  konverter ing t il indivi-
duel VE-0pvarm ning.
›  Workshop om  individuel VE-
opvarm ning for lokale hånd-
værkere.

Støt te i form  af bedre rådgiv-
ning
›  Ansæt te energikonsulent  der 
kan rådgive om  konverter ing t il 
VE.
›  I ndarbejde vej ledning om  indi-
viduel VE-opvarm ning i sagsbe-
handlingen af ansøgninger om  
renovering af bygninger.

Kam pagner
›  Kam pagner m ålret tet  bolig-
ejere.
Tem auge, konkurrencer, spil 
m .v. i børneinst itut ioner og 
skoler.

Teknologien er 
m oden og kom -
m uner og forsy-
ningsselskaber 
kan gå i gang 
m ed handlinger 
m ed det  sam m e. 
En egent lig ef-
fekt  af kam pag-
ner og m arkeds-
føring forventes 
først  at  kom m e 
over t id.
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Besparelser 
på varm e

Bolig-
ejere/
virksom -
heder

Staten

Boligejerne og virksom heder 
er de pr im ære aktører. De skal 
tage init iat iv t il varm ebesparel-
serne og foretage de nødven-
dige invester inger.

Staten:  Kan vedtage fradrag for 
håndværksarbejde, der resulter-
er i varm ebesparelser, fortsæt te 
m ed at  st ille krav t il brancher og 
forsyningsselskaber om  at  re-
alisere energibesparelser hvert  
år og opretholde sin støt te t il 
inst itut ioner, der inform erer om  
energibesparelser ( f.eks. Center 
for energibesparelser) .

Det te afhænger 
m eget  af støt te-
ordninger og 
andre polit iske 
t iltag. Herunder 
både på nat ion-
alt  og kom m u-
nalt  plan. Det  
m å forventes, 
at  der inden for 
de kom m ende 
10-20 år vil ske 
en om fat tende 
renovering af 
byggem assen 
og derm ed også 
en væsent lig 
besparelse på 
varm eforbruget .
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Haderslev 
Kom m une

Kom m unen kan gå foran og 
sikre, at  egne bygninger har 
lavt  varm eforbrug. Desuden 
er der fl ere m uligheder, som  
kom m unen kan t række på i 
forbindelse m ed renovering af 
byggem assen:

Uddannelse af pr ivate aktører
›  Understøt te eller etablere en 
uddannelse for ( lokale)  hånd-
værkere, så de kan rådgive 
bedre om  energiforbedringer.
›  Workshop om  energibevidst  
renovering for lokale hånd-
værkere.

Støt te i form  af bedre rådgiv-
ning
›  I ndarbejde vej ledning om  
energibesparelser/ opt im ering 
i sagsbehandlingen af ansøg-
ninger om  renovering af byg-
ninger.
›  Ved kom m unens egne byg-
ninger kan overvejes ESCO-
projekter, når in-house kom pe-
tencer t il teknisk analyser og 
opfølgning m angler.

Over for boligejerne kan der 
benyt tes init iat iver såsom  ESCO 
light . I deen er at  kick-starte 
en organisering af lokale hånd-
værkere, rådgivere og fi nansier-
ingskilder -  så der kan t ilbydes 
energisparepakker i forbindelse 
m ed energirenovering/ reno-
vering. Herved har boligejerne 
en indgang, når de overvejer 
renovering. Det te har fl ere kom -
m uner haft  succes m ed.

Kam pagner
›  Kam pagner m ålret tet  bolig-
ejere.

Tem auge, konkurrencer, spil 
m .v. i børneinst itut ioner og 
skoler.
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9 . Konklusion

Det  er Haderslev Kom m unes vision at  bidrage t il opfyldelse af den 
nat ionale m ålsætning, herunder at  varm eforsyningen i 2035 er 100 %  dækket  af 
vedvarende energi. 

Som  det  frem går af analyserne i afsnit  7.6, vil udledningen af CO2-ækvivalenter 
fra el-  og varm eforsyningen falde m ed 163.000 tons fra 210.000 tons i 2012 t il 
47.000 tons i 2031, såfrem t  scenarie 3 gennem føres. 
 
Af redukt ionen på de 163.000 tons, udgør fjernvarm e 17.000 tons, individuel 
opvarm ning 49.000 tons og el 97.000 tons.  

Af CO2-em issionen på 47.000 tons i 2031, udgør fjernvarm e 7.000 tons, indivi-
duel opvarm ning 34.000 tons og el 6.000 tons.  

Sam let  falder CO2-em issionen fra varm eforsyningen m ed 66.000 ton fra 107.000 
tons i 2012 t il 41.000 tons i 2031, såfrem t  scenarie 2 eller 3 gennem føres. CO2-
em issionen fra varm eforsyningen reduceres altså m ed 62 %  fra 2012 t il 2031. 
Fortsæt tes t renden vil CO2-em issionen i 2035 være faldet  t il 37.000 tons.  

Med gennem førelse af scenarie 2 eller 3, når vi ikke m ålet  om  100 %  VE i var-
m eforsyningen i 2035. Vi når dog m eget  langt  m ed en CO2- redukt ion fra varm e-
forsyningen i Haderslev Kom m une på 65 %  i 2035. Bl.a. når vi kun en redukt ion 
af de individuelle oliefyr på ca. 30 %  i 2020 og 30 %  i 2031, hvor m ålet  er 50 %  
i 2020 og at  oliefyrene er helt  udfaset  i 2035. Skal m ålet  om  100 %  VE i varm e-
forsyningen i 2035 nås, skal der tages fat  på den individuelle opvarm ning i de 
m indste bysam fund og det  åbne land. 

CO2- redukt ionen kan opnås uden m erudgifter for forbrugerne i Haderslev Kom -
m une. Gennem føres udbygning af fjernvarm en i de t re centerbyer, som  beskre-
vet  i afsnit  7.1, vurderes det te at  m edføre år lige besparelser hos forbrugerne på 
ca. 22 m io. kr. Etableres fjernvarm e i seks lokalbyer, st iger besparelsen t il ca. 27 
m io. kr. pr. år. 

Målret tes Haderslev Kom m unes og Haderslev Erhvervsråds arbejde for at  
frem m e energiopt im ering t il især bygninger i kom m unens m indste bysam fund 
og ikke m indst  i det  åbne land, vil denne indsats yderligere bidrage t il at  re-
ducere CO2–udledningen frem  m od 2035.
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Bilag 1  

Godkendte projekter

Følgende projekter er godkendt  inden for Gram  Fjernvarm es om råde siden den 
forr ige Varm eplan for Gram  blev udarbejdet :

›  Projekt forslag for etabler ing af 10.000 m 2 solvarm eanlæg t il 
 varm eprodukt ion t il Gram  Fjernvarm enet  – godkendt  oktober 
 2008
›  Projekt forslag for projektet  SOL 2 ved Gram  Fjernvarm e – god-
 kendt  august  2013

Følgende projekter er godkendt  inden for Vojens Fjernvarm es om råde siden den 
forr ige Varm eplan for Vojens blev udarbejdet :

›  Projekt forslag for varm eforsyningen af blandet  byom råde ved 
 Nørregade og Trekanten sam t  Hans Gram s Gade i Vojens – 
 godkendt  m arts 2011.
›  Projekt forslag for etabler ing af solvarm eanlæg langs Tingvejen, 
 Vojens – godkendt  m arts 2011.
›  Projekt forslag for etabler ing af 10MW elkedel t il Fjernvarm e-
 produkt ion, Sdr. Ringvej  7 Vojens – godkendt  april 2011.
›  Projekt forslag for udvidelse af solvarm eanlægget  i Vojens –Godkendt    
 februar 2014

Følgende projekter er godkendt  inden for Haderslev Fjernvarm es om råde siden 
den forr ige Varm eplan for Haderslev blev udarbejdet :

›  Projekt forslag for varm eforsyningen af nyt  byom råde på Hader-
 slev Havn – godkendt  m aj  2006.
›  Projekt forslag for nye supplerende kedelanlæg sam t  ny t rans-
 m issionsledning – Niels Finsens Vej  6, 6100 Haderslev – god-
 kendt  novem ber 2008.
›  Projekt forslag for t ilslutning af H.C. Ørstedvej  2A t il fj ernvar-
 m enet tet  – godkendt  i 2009.
›  Projekt forslag for t ilslutning af Odinsvej  12A og 12B t il fj ern-
 varm enet tet  – godkendt  august  2009.
›  Projekt forslag for t ilslutning af Odinsvej  20 t il f j ernvarm enet tet  
 – godkendt  decem ber 2009.
›  Projekt forslag for t ilslutning af Odinsvej  22 t il f j ernvarm enet tet  
 – godkendt  decem ber 2009.
›  Projekt forslag for t ilslutning af Kløvervænget  1 t il f j ernvarm e-
 net tet  – god-kendt  decem ber 2009.
›  Projekt forslag for t ilslutning af Ladegårdsvej  56 t il f j ernvarm e-
 net tet  – godkendt  2009
›  Projekt forslag for etabler ing af biom assefyret  fjernvarm ecent ral 
 i Haderslev – godkendt  decem ber 2010.
›  Projekt forslag for t ilslutning af Odinsvej  35 t il f j ernvarm enet tet  
 – godkendt  oktober 2011.
›  Projekt forslag for t ilslutning af Odinsvej  31 t il f j ernvarm enet tet  
 – godkendt  oktober 2011.
›  Projekt forslag for fjernvarm eforsyning af lokalplanom råde 10-
 09 ved Gam m el Hørregårdsvej  i Haderslev – godkendt  februar 
 2012.
›  Projekt forslag for forstærkning af eksisterende ledningsnet  t il 
 forsyning af Erlev Bjerge m odel 1 – godkendt  juni 2012.
›  Projekt forslag for forstærkning af eksisterende ledningsnet  via 
 Tyrsvej , 6100 Haderslev -  godkendt  septem ber 2012 (afl øser 
 projektgodkendelse juni 2012 – Thorsvej ) .
›  Tilslutningsprojekt  for fjernvarm e, Solvang 17, 6100 Haderslev 
 -  godkendt  septem ber 2012.
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›  Projekt forslag for nyt  t r ibunebyggeri ved Louisevej , Haderslev 
 – er p.t . i høring, ikke godkendt .

Følgende projekter er godkendt  inden for DONG Naturgas’ om råder siden de for-
r ige varm eplaner blev udarbejdet :

›  Projekt forslag 543.18.001 for naturgasforsyning af erhvervs-
 om råde i Over Jerstal sam t  net forstærkning grundet  udvidelse 
 af Vojens Kraftvarm eværk – godkendt  m arts 2001.
›  Projekt forslag 543.21.001 for naturgasforsyning af Lysbjergvej  
 11 m .fl ., Ham m elev – godkendt  m aj  2002.
›  Projekt forslag 515.25.001 for naturgasforsyning af erhvervs-
 om råde ved m otorvejen/ Ribevej , Haderslev, for den del som  er 
 beliggende i Gl. Vojens Kom m une – godkendt  januar 2003.
›  Projekt forslag nr. 543.23.001 for naturgasforsyning af Dyb-
 dalvej  4A m .fl ., Styding – godkendt  m aj  2004.
›  Projekt forslag nr. 543.26.001 for naturgasforsyning af 
 Erhvervspark Nørrem ark, Ham m elev – godkendt  juli 2004.
›  Projekt forslag nr. 543.22.001 for naturgasforsyning af 
 erhvervsom råde ved I ngeniørvej  i Som m ersted by – godkendt  
 juli 2004.
›  Projekt forslag nr. 543.25.001 for naturgasforsyning af 
 erhvervsom råde ved Overgade, Nust rup – godkendt  juli 2004.
›  Projekt forslag 511.08.001 for naturgasforsyning af erhvervs-
 om råde Gram  by – godkendt  august  2004.
›  Projekt forslag 515.32.001, Naturgasforsyning af Hestehaven 34 
 m .fl ., Marst rup – godkendt  septem ber 2005.
›  Projekt forslag 515.33.001, 12 boliger Eskærhaven (Eskærhøj -
 vej ) , 18 boliger Kløverbakken (Kløvervænget ) , Haderslev – 
 godkendt  januar 2006.
›  Projekt forslag 515.35.001, for naturgasforsyning af Aarøsund 
 Havn 21 – godkendt  februar 2006.
›  Projekt forslag 515.34.001 for naturgasforsyning af Knavvej  15, 
 Haderslev – godkendt  februar 2006.
›  Projekt forslag nr. 543.28.001 for naturgasforsyning af Lys-
 bjergvej  3 m .fl ., Ham m elev – godkendt  novem ber 2006.
›  Projekt forslag 515.36.001 for naturgasforsyning for et  nyt  bo-
 ligom råde ved Lænkebjerg, Haderslev – godkendt  2006.
›  Projekt forslag 543.27.01 for naturgasforsyning af erhverv Lys-
 bjergvej / Skovgårdvej , Ham m elev – godkendt  m aj  2007.
›  Projekt forslag 510.01.001 naturgasforsyning af Maren Søren-
 sens Vej  1, Kelst rup – godkendt  m aj  2007.
›  Projekt forslag 510.03.001 for Fjelst rupvej  36, Haderslev – god-
 kendt  septem ber 2007.
›  Projekt forslag 510.04.001 for naturgasforsyning af udstykning 
 ved Hovlunds-vej , Hopt rup – godkendt  oktober 2007.
›  Projekt forslag 510.02.001 for naturgasforsyning for et  
 erhvervsom råde ved Nørrem ark, Ham m elev, 6500 Vojens – 
 godkendt  oktober 2007.
›  Projekt forslag 510.05.001 for naturgasforsyning af Hans Tau-
 sensvej , Haderslev – novem ber 2007.
›  Projekt forslag 510.06.001, Pam hulevej  og Søgårdvej , Marst rup, 
 Haderslev – godkendt  septem ber 2008.
›  Projekt forslag 510.07.001 for naturgasforsyning af om rådeud-
 videlse Tøndervej  7, Arnit lund (2008) . 
›  Projekt forslag 510.09.001 for naturgasforsyning af Lysbjergvej , 
 Ham m elev – godkendt  m arts 2009.
›  Projekt forslag 510.08.001 for naturgasforsyning af Fredsted-
 vænget , Haderslev – godkendt  oktober 2009.
›  Projekt forslag 510.10.001 for naturgasforsyning af Lillegård 1-  
 20, Hopt rup – godkendt  oktober 2009.
›  Projekt forslag 510.13.001 for naturgasforsyning af Olufs-
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 kærvej , Starup – godkendt  oktober 2009.
›  Projekt forslag 510.08.001 for et  boligom råde ved Fredsted-
 vænget  – godkendt  oktober 2009.
›  Projekt forslag 510.20.001 for naturgasforsyning af Skovgårdvej  
 15, Ham m elev, 6500 Vojens inkl. anlæg af 1.150 m  4 bar dis-
 t r ibut ionsnet  – godkendt  oktober 2009.
›  Projekt forslag 510.12.001 for et  boligom råde ved Erlev Bjerge 
 – godkendt  novem ber 2009.
›  Projekt forslag 510.15.001 for naturgasforsyning af Om råder i 
 Gl. Vojens Kom m une (2009)  – godkendt  septem ber 2013.
›  Projekt forslag 510.14.001 for naturgasforsyning af Om råder 
 i Gl. Haderslev Kom m une (2009)  -  ( i sagen foreligger anm od-
 ning om  ændring af om rådeafgrænsning for Fjordglim t )  – god-
 kendt  septem ber 2013.
›  Projekt forslag 510.18.001 for naturgasforsyning af Om råder i 
 Gl. Christ iansfeld Kom m une (2009)  – godkendt  septem ber 
 2013.
›  Projekt forslag 510.16.001 for naturgasforsyning at  Om råder i 
 Gl. Nr. Rangst rup Kom m une (2009)  – godkendt  septem ber 
 2013.
›  Projekt forslag 510.21.001 for naturgasforsyning af Halkvej  64 
 inkl. anlæg af st ikledning – godkendt  oktober 2010.
›  Projekt forslag 510.19.001 for naturgasforsyning af boliger ved 
 Fjordglim t , Starup (m aj  2010) . 
›  Projekt forslag 510.23.001 for fjernelse af MR st . Styding 
 (543.02.01)  – godkendt  decem ber 2011.
›  Projekt forslag 510.24.001 Naturgasforsyning af Ejsbølhøj , 6100 
 Haderslev. – godkendt  februar 2013.
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Bilag 2  

Processen at  etablere et  nyt  fjernvarm esy-

stem

Nedenstående beskriver, hvordan processen kan for løbe m ed etabler ing af fjern-
varm e i lokalbyer:

›  Lokalbyen udvælges, og der etableres en lokal arbejdsgruppe 
 for fjernvarm en i lokalbyen.
›  Den lokale arbejdsgruppe kort lægger interessen for fjernvarm e 
 ved at  indsam le uforpligtende forhåndst ilm eldinger.
›  Vurderes interessen at  være t il stede igangsæt tes teknisk og 
 økonom isk analyse af fjernvarm eprojektet  (Det te vil kræve 
 m idler fra f eks. Haderslev Kom m une) .
›  Såfrem t  projektet  vurderes at  være økonom isk bæredygt igt , 
 udarbejdes projekt forslag og ansøgning om  kom m unegarant i 
 (Det te vil kræve m idler fra f.eks. Haderslev Kom m une) .
›  Når projekt forslaget  er godkendt , indkalder den lokale arbejds-
 gruppe t il borgerm øde, hvor der inform eres om  projektet . På 
 borgerm ødet  st iftes det  nye fjernvarm eselskab.
›  Herefter gennem føres en t ilm eldingskam pagne. Såfrem t  der 
 opnås t ilfredsst illende t ilm elding – konverteres t ilm eldingerne 
 t il egent lige kont rakter.
›  Der udarbejdes, lokalplan, m iljøansøgning m .m ., som  god-
 kendes af Haderslev Kom m une.  
›  Fjernvarm eværket  og ledningsnet  udbydes, og der laves kon-
 t rakter m ed leverandører.
›  Fjernvarm eværket  og ledningsnet  etableres. 


