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Projektgodkendelse af området Faxe Syd 

Afgørelse 
 
Hermed meddeles godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af områ-
det Faxe Syd. 
 
Lovhjemmel 
 
Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 2021 om godkendelse af projekter for kol-
lektive varmeforsyningsanlæg, § 20, jf. lovbekendtgørelse nr. 2068 af 16. 
november 2021 om varmeforsyning, § 4. 
 
Klage 
 
Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet, jf. Energiklagenævnet (na-
evneneshus.dk). 
 
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Klage skal ind-
gives til Energiklagenævnet senest den 3. oktober 2022. 
 
Baggrund 
 
Faxe Fjernvarmeselskab har fremsendt ansøgning om endelig godkendelse 
af projektforslag for fjernvarmeforsyning af området Faxe Syd – på bag-
grund af kommunens betingede godkendelse af 23. marts 2022, og Energi-
styrelsens tilsagn af 25. april 2022 om tilskud fra fjernvarmepuljen. 
 
Området Faxe Syd er i dag primært udlagt som gasområde. 
 
I projektforslaget er anført, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at 
etablere fjernvarme sammenlignet med individuel forsyning med 
luft/vand-varmepumper. Den samfundsøkonomiske gevinst i forhold til 
varmepumper er beregnet til ca. 5,3 mio. kr. 
 
 

Center for Plan & Miljø 

Faxe Fjernvarmeselskab 
 
att.: Mogens C. Pedersen 
e-mail: mcp.faxe@mail.dk 
 

Postadresse: 
Frederiksgade 9 
4690 Haslev 
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Høring 
 
Projektforslaget har været i høring i fire uger hos Evida, Andel, Cerius og 
væsentligt berørte grundejere. Endvidere har projektforslaget været offent-
ligt bekendtgjort. 
 
Der er indkommet tre høringssvar - fra Evida, Andelsboligforeningen Guld-
vænget og en grundejer. Gasselskabet Evida har ingen indsigelser mod pro-
jektet. Andelsboligforeningen Guldvænget oplyser, at de ikke har bemærk-
ninger til, at en forsyningsledning krydser deres ejendom for eventuelt at 
fjernvarmeforsyne ejendommen Lindegårdsvej 4. Grundejer Kornagervej 
76 vil gerne vide, om der er en "plan B", når den nuværende aftale om af-
faldstræ slutter. Faxe Fjernvarmeselskab oplyser hertil, at selskabet lø-
bende arbejder på at producere miljørigtigt og bruge vedvarende energi. 
Der er ikke fundet og valgt en "plan B", men der er flere interessante scena-
rier, bl.a. spildvarme fra lokal industri, spildvarme fra lokalt spildevands-
rensningsanlæg, solvarme og store eldrevne varmepumper. 
 
Kommunens bemærkninger og vurderinger 
 
Kommunen vurderer, at de anvendte forudsætninger er rimelige, og at 
fjernvarmeforsyning er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end varme-
forsyning med luft/vand-varmepumper. 
 
Endvidere vurderer kommunen, at projektet også er fordelagtigt vurderet 
på baggrund af selskabs- og brugerøkonomi. 
 
På baggrund af blandt andet de økonomiske vurderinger, og at der ikke er 
indvendinger mod gennemførelse af projektforslaget, vurderer kommunen 
samlet set, at det vil være fordelagtigt at ændre varmeplanlægningen til 
fjernvarmeforsyning af området og at fjernvarmeforsyne området Faxe 
Syd. 
 
Faxe Kommune, Byrådet har derfor på møde den 1. september 2022 ende-
ligt godkendt projektforslaget. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Poul Jensen 
Klima- og Bæredygtighedskonsulent 
 
 
 
Kopi: 
 
Evida, energiplaner@evida.dk 
Andel, kommunikation@andel.dk 
Cerius, info@cerius.dk 
Andelsboligforeningen Guldvænget 
Grundejere Ny Strandvej 18A  
Grundejer Kornagervej 76
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