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Nærværende rapport er udarbejdet som en del af projektet SDHplus (Solar 
District Heating plus), som er et europæisk samarbejdsprojekt, der er støt-
tet af EU's Intelligent Energy Europe-program.  
Yderligere information om projektet kan fås ved henvendelse til PlanEnergi 
eller på hjemmesiden www.solar-district-heating.eu.  
 
 

         
 
D3.1: Case study on an innovative SDH plant 
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1 Indledning 
 

Føns nærvarme etableres i løbet af 2015. Byen Føns består af ca. 80 husstande med forskellige op-
varmningsformer, primært oliefyr. I de sidste par år har der været arbejdet på etablering af fjern-
varme (her kaldet nærvarme) i byen. De kedler, der er valgt kan både fyre med træflis og træpiller. 
Der er pt. tilmeldt 40 husstande til projektet og det forventes at yderligere 5 husstande vil tilmelde 
sig i etableringsfasen. I energiberegningerne regnes der således med 45 tilsluttede ejendomme med 
et gennemsnitligt årligt varmebehov på 18,1 MWh/stk. 

I planlægningsfasen har der først været en arbejdsgruppe, som siden er udskiftet med en egentlig 
bestyrelse i Andelsselskabet Føns Nærvarme. I processen har der hele tiden været en positiv hold-
ning til brug af vedvarende energikilder herunder solvarme. Men de første økonomiske beregninger 
vise at den simple løsning med en varmeforsyning baseret på biomasse ville være den billigste løs-
ning. 

2 Konklusion  
Beregningerne i denne rapport viser at et solvarmeanlæg på 400 m2 vil kunne spare 22 % brændsel 
og således kunne forsyne byen med varme hele sommerperioden. Investeringen er dog relativ høj 
for et anlæg af denne størrelse (kr./m2) sammenlignet med mange af de meget større anlæg, der 
bliver bygget i disse år. Desuden er prisen på flis noget lavere end den naturgas, som bliver for-
trængt i de fjernvarmeværker, der i øvrigt etablerer solvarmeanlæg. 

Resultatet viser derfor en dårlig rentabilitet for et solvarmeanlæg i Føns med en forrentning på 2,5 
%.  

Fordelen med solvarme er, ud over den snævre økonomiske beregning, at udgiften til de 22 % af 
brændslet låses med et fastforrentet lån, dvs. at man på denne del vil være uafhængig af pris- og 
skatte-stigninger på brændslet. Samtidig kan kedler stå ubrugte i sommerperioden og det vil for-
længe deres levetid, og man kan foretage vedligehold på kedlerne i sommerperioden. Der regnes 
med at afskrivningen på varmecentralen forlænges fra 15 år til 20 år med solvarme. 

Der er udregnet en følsomhedsberegning hvor der som eksempel, er anvendt den forsyningssikker-
hedsafgift, som der var på tale i 2013. Med den højere brændselsudgifter forbedres forrentningen 
til 3,6 % og varmeprisen for forbrugerne vil blive den samme – med eller uden solvarme. 

Eksemplet viser at solvarme har svært ved at konkurrere med biomasse med det nuværende prisni-
veau. Men hvis prissituationen ændre sig vil solvarme kunne blive økonomisk interessant. Det kun-
ne blive tilfældet, hvis prisen på biomasse stiger og/eller anlægsomkostningerne til solvarme falder. 

3 Mulige placeringer 
Som det ses på nedenstående kort er der flere forskellige arealrestriktioner i Føns. 
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Kort 1. Beskyttelseslinjer; Rød skraveret er kirkebeskyttelseslinje, blå skraveret er søbeskyttelseslin-
jen, gul skraveret er strandbeskyttelseslinjen og den gule ternede er Ramsarområde. 

 

I det følgende er der set på dels højdekoter og forslag til 2 mulige placeringer af et jordareal på 
1.200 m2 til solfangere. 

  

Kort 2: Højdekurver for området            Kort 3: Forslag til 2 placeringer 



 

Side 5 af 12 

 

  

Billede 1. placering 1, foto mod nord fra vej Billede 2 foto mod syd fra gård 

  

Billede 3: foto mod øst fra gård  Billede 4: placering 2 foto mod syd 

 

Kort 4: Standpladser for de 4 fotos ovenfor. 

Der er skitseret to mulige placeringer.  
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Der er regnet med 400 m2 solfanger areal. Med Arcon HT-HEATstore 35/10 elementer fordeles area-
let med 4 rækker med 8 elementer i hver. Det er 2 x 48 m pr række. Der er afsat et jordareal på 24 x 
50 m: 1.200 m2 

Placering 1 har de fordele at det ligger tættest på varmecentralen og det ligger også i et område 
uden arealrestriktioner. 

Placering 2 ligge en smule bedre i forhold til terrænets hældning og der ville rækkerne kunne stå lidt 
tættere. Desværre ligger arealet indenfor strandbeskyttelseslinjen, og der har tidligere været pro-
blemer i Føns med placering af solcelleanlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen. 

4 Energiforhold 
Projektet er regnet igennem ud fra den tilslutningsgrad, der regnes med på nuværende tidspunkt. 
Der er gennemført en solvarmeberegning i simuleringsprogrammet energyPro. 

Nærvarme i Føns, energi- og driftsbudget Alternativ nr. 1 2

Huse

Reference: 

Føns

Føns med 

solvarme

Føns by, tilmeldte 18,2     MWh/år/hus 79 51% 727                      727                      MWh/år

Føns by, potientielle 5 100% 130                      130                      MWh/år

Netto varmebehov 857                      857                      MWh/år

Varmetab, stik 5,0 W/m og 25 m på grund/stik 49                        49                        MWh/år

Varmetab, net, Føns 7,7 W/m ved 1.797     m gadenet 121                      121                      MWh/år

Varmetab, Føns-Sophienlyst 7,8 W/m ved 675         m gadenet MWh/år

Brutto varmebehov 1.027                  1.027                  MWh/år

Varmetab i alt 170                      170                      MWh/år

Varmetab i alt i % 17% 17%

Brugsvand 17,5% af NVB 150                      150                      MWh/år

GAF-andel 68,8% 68,8%

Grundlast effekt 37                        37                        kW

Spidslast effekt 295                      295                      kW

Solvarmeproduktion                       228 MWh/år

Forbrug, flis 3,5        MWh/ton og 85% kedelvirk.gr. 345                      269                      ton/år

Tilslutning

 
Tabel 1 Energiforhold i den nuværende situation (alternativ 1) og med solvarme (alternativ 2). 

Solvarmen kommer i dette eksempel til at dække (228/1027): 22 % af varmebehovet i byen. 
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5 Anlægsprojekt for solvarme 
 
Anlægsbudget

Solvarmeanlæg inkl. fundamenter, rør i jord etc. 400      m2 á kr 1323 529.000              kr.

Veksler, pumper, glykoltank etc. 453.000              kr.

Akkumuleringstank 70 m3 171.000              kr.

Transmissionsledning til varmecentral 100 m á kr 1200 120.000              kr.

Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk 237.000              kr.

Hegn, beplantning og jordarbejde 87.000                kr.

PLC og styring 383.000              kr.

Grund 1.200 m2 á kr 12 14.000                kr.

Evt. lodsejerersatning, tinglysning 15.000                kr.

Projektering og tilsyn 244.000              kr.

Myndighedsbehandling 50.000                kr.

Værdi af energibesparelser solproduktion det første driftsår 228      MWh á kr 0 -                       kr.

I alt 2.303.000          kr.  
Tabel 2: anlægsbudget baseret på erfaringer fra andre solvarmeprojekter. 

Der er en række praktiske forhold der skal afklares inden et sikkert anlægsbudget kan opstilles. I 
budgetteringen er der interpoleret ud fra priser på større anlæg og der skal derfor indhentes egent-
lige tilbud inden det rigtige prisleje kan fastsættes. Tanken er prissat efter en 60 m3 tank da der i 
forvejen er 10 m3 akkumuleringstank i forbindelse med fliskedlerne. 
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Investeringer 1 2

Reference: 

Føns

Føns med 

solvarme

Varmecentral mv 1.984.878          1.984.878          kr.

Solvarmeanlæg 2.303.130          kr.

Fjernvarmenet i alt 2.441.175          2.441.175          kr.

Stikledninger i Føns Nærvarme 1.035.000          1.035.000          kr.

Stikindføring gennem sokkel/mur 405.000              405.000              kr.

Husinstallationer og måler 860.175              860.175              kr.

Uforudsigelige udgifter 134.525              180.587              kr.

Projektering og tilsyn 280.000              280.000              kr.

Værdi af energibesparelse -99.185              -99.185              kr.

I alt 7.041.568          9.390.761          kr.

 Kapitalomkostninger 

Afskriv-

ning, år Rente:

Reference: 

Føns

Føns med 

solvarme

Varmecentral mv 15 2,93% 165.426              kr./år

Varmecentral med sommerstop 20 2,93% 132.553              kr./år

Solvarmeanlæg 30 2,93% 116.443              kr./år

Fjernvarmenet i alt 40 2,93% 104.419              104.419              kr./år

Stikledninger i Føns Nærvarme 40 2,93% 61.595                61.595                kr./år

Husinstallationer og måler 20 2,93% 57.444                57.444                kr./år

Uforudsigelige udgifter 25 2,93% 7.665                  10.290                kr./år

Projektering og tilsyn 25 2,93% 15.955                15.955                kr./år

Værdi af energibesparelse 25 2,93% -5.652                 -5.652                 kr./år

Kapitalomkostninger i alt 406.852 493.047 kr./år  
Tabel 3: De samlede anlægsinvesteringer og kapitalomkostninger ved etablering af nærvarme I 
Føns. 

Solvarmeanlægget indgår i budgettet og det afskrives her over 30 år. Samtidig ændres afskrivnings-
perioden for varmecentralen fra 15 til 20 år når kedelanlæggene står stille i sommerperioden. 
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6 Økonomi og følsomheder 
 
Nærvarme i Føns, energi- og driftsbudget 1 2 3 4

Reference: 

Føns

Føns med 

solvarme

Reference + 

afgift på flis

Solvarme + 

afgift på flis

Produktions- og driftsomkostninger 353.413 295.270 482.658 395.810 kr./år

Flis eller træpiller 170 kr/MWh 205.497             159.857             205.497             159.857             kr./år

Forsyningssikkerhedsafgift 29,7 kr/GJ indfyret 129.246             100.541             kr./år

Vedligehold, flisanlæg 45 kr/ton flis 15.542                12.090                15.542                12.090                kr./år

Bemanding, flisanlæg 100 kr/ton flis 34.537                26.867                34.537                26.867                kr./år

Askehåndtering, mv. 18 kr/ton flis 6.217                  4.836                  6.217                  4.836                  kr./år

El til fjernvarmepumper mv. 28 kr/MWh BVB 28.770                28.770                28.770                28.770                kr./år

Bemanding, net og husinst. 30 kr/MWh NVB 25.710                25.710                25.710                25.710                kr./år

Forsikring og revisor 20.000                20.000                20.000                20.000                kr./år

Administration 20 kr/MWh NVB 17.140                17.140                17.140                17.140                kr./år

Kapitalomkostninger 406.852 493.047 406.852 493.047 kr./år

Årlige omkostninger i alt 760.265 788.317 889.510 888.858 kr./år

Omkostninger pr. solgt MWh 887                      920                      1.038                  1.037                  kr. /MWh 

Omkostninger pr. produceret MWh 255                      198                      381                      296                      kr. /MWh 

Forrentning af solvarmeinvestering 2,5% 3,8%

Simpel tilbagebetalingstid 40                        27                        år  
Tabel 4: Driftsøkonomi for de to hovedalternativer (1 og 2) samt følsomhedsberegning med forsy-
ningssikkerhedsafgift (alternativerne 3 og 4). 

Økonomiberegningerne i tabel 4 viser at solvarme med de nuværende priser på flis har en svag ren-
tabilitet. I alternativ 2 er forrentningen 2,5% og tilbagebetalingstiden 40 år. Solfangerne forventes 
at have en levetid på 30 år, så i den situation er det ikke tilrådeligt at gå i gang med et solvarmepro-
jekt. 

I følsomhedsberegningerne (alternativerne 3 og 4) er der regnet med en øget udgift til brændsel 
ved at medtage den forsyningssikkerhedsafgift på biomasse, som der var lovforslag om i 2013. Som 
bekendt blev forslaget om forsyningssikkerhedsafgift trukket tilbage. I beregningerne her er der 
taget udgangspunkt i niveauet for afgiften for år 2020. Resultatet viser at, med den øgede udgift til 
brændsel ville en investering i et solvarmeanlæg blive en bedre investering. Nu ligger forrentningen 
på 3,8 % og tilbagebetalingstiden på 27 år, og varmeprisen for forbrugerne vil blive den samme – 
med eller uden solvarme.  
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7 Bilag : 
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