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Projektgodkendelse, område Sclerosehospitalet 

Afgørelse 
 
Hermed meddeles godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af om-
råde Sclerosehospitalet. 
 
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 16. februar 2023. 
 
Baggrund 
 
Haslev Fjernvarme har fremsendt ansøgning om godkendelse af projektfor-
slag for fjernvarmeforsyning af område Sclerosehospitalet.  
 
Området er i dag 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 knap 3,9 mio. kr. 
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Du bør bruge Digital Post eller 
sende/aflevere et fysisk brev,  
hvis du vil skrive til os. 
Sådan beskytter du bedst dine op-
lysninger. 
 
Dine personoplysninger passer 
vi godt på! Du kan læse om,  
hvordan vi behandler dine 
oplysninger, og hvilke rettigheder 
du har på www.faxekommune.dk. 
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Høring 
 
Projektforslaget har været i høring i fire uger hos Evida, Andel og Cerius. 
Endvidere har projektforslaget været offentligt bekendtgjort. 
 
Der er indkommet to høringssvar - fra Evida og Cerius, som ikke har be-
mærkninger. 
 
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 område Sclerose-
hospitalet. 
 
Faxe Kommune, Teknik & Miljøudvalget har derfor på møde den 16. januar 
2023 godkendt projektforslaget. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Poul Jensen 
Klima- og Bæredygtighedskonsulent 
 
 
 
Kopi: 
 
Evida, energiplaner@evida.dk 
Andel, kommunikation@andel.dk 
Cerius, markedsindsigt@cerius.dk 
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