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48. Betinget godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af område 
ved Egedevej 
Sagsnr: 13.03.01-P19-3-22 Sagsansvarlig: Poul Jensen 

 

Sagsresume 
Med denne sag skal der tages stilling til en betinget godkendelse af et 
projektforslag fra Faxe Fjernvarmeselskab om fjernvarmeforsyning af et 
område ved Egedevej. 

Sagsfremstilling 
Faxe Fjernvarmeselskab har søgt om en betinget godkendelse af et 
projektforslag om fjernvarmeforsyning af et område ved Egedevej. 
Baggrunden for, at der bliver søgt om en betinget godkendelse og ikke 
endelig godkendelse er, at projektet kun bliver realiseret, hvis Faxe 
Fjernvarmeselskab opnår tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje for 
udfasning af olie- og gasfyr.  
 
Betinget godkendelse 
En betinget kommunal godkendelse betyder, at godkendelsen er betinget 
af, at der opnås tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje. Ved at 
anvende en betinget godkendelsesmetode, er kommunens godkendelse 
todelt. Metoden bliver anvendt, fordi Energistyrelsens sagsbehandling af 
fjernvarmepuljen sker imellem de to kommunale godkendelser. 
 
Den første kommunale godkendelse indebærer, at projektet bliver godkendt 
på baggrund af en indledende vurdering og uden, at projektet bliver sendt i 
offentlig høring. 
 
Efter den betingede godkendelse, afventer kommunen Energistyrelsens 
sagsbehandling. 
 
Hvis Energistyrelsen meddeler tilsagn om et tilskud, sender kommunen 
projektforslaget i offentlig høring med efterfølgende sagsbehandling og en 
endelig politisk godkendelse. 
 
Et tilsagn er betinget af, at projektet opnår en endelig kommunal 
godkendelse. Det endelige projekt og den kommunale godkendelse bliver 
sendt til Energistyrelsen, som vurderer, om tilsagnet skal ændres eller 
fastholdes. 
 
Projektforslaget 
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Projektet omfatter fjernvarmeforsyning af ejendomme i et område ved 
Egedevej. Det meste af området er i dag udlagt som gasområde.  
I området er der godt 130 bygninger, som bliver varmeforsynet med 
naturgas, olie, fastbrændsel, elradiatorer eller varmepumper. 
 
Projektforslaget viser overordnet, på baggrund af de anlagte 
forudsætninger, at der er en positiv samfundsøkonomi ved at konvertere til 
fjernvarme - ca. 1,7 mio. kr. i forhold til det beregnede alternativ, som er 
individuelle luft-vand varmepumper. Der er ikke regnet på alternativer, hvor 
der bliver anvendt fossile brændsler. 
 
Projektforslaget skal vurderes i henhold til bekendtgørelse om godkendelse af 
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Kommunen skal foretage en 
energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. 
Derudover skal kommunen også påse, at projektet er det 
samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Kommunen kan bestemme, 
at alternativer, hvor der bliver anvendt fossile brændsler som 
hovedbrændsel, herunder mineralsk olie og naturgas, ikke er relevante 
alternativer i de samfundsøkonomiske analyser. 
 
Center for Plan & Miljø vurderer, at der kan meddeles en betinget 
godkendelse af projektet bl.a. begrundet i, at fjernvarmeforsyning er det 
samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt sammenlignet med luft-vand 
varmepumper, og at fossile brændsler ikke bliver anset som relevante 
alternativer. 
 
En ændring af et område fra gas- til fjernvarmeforsyning medfører ikke, at 
grundejerne skal skifte varmeforsyning, og ved skift af varmeforsyning må 
grundejerne gerne skifte til f.eks. luft-vand varmepumpe, hvis de ikke ønsker 
fjernvarme. 

Økonomi 
Økonomiske konsekvenser 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af 

Byrådet. 

Indstilling 

Center for Plan & Miljø indstiller, at der foretages en betinget godkendelse af 
projektforslaget om fjernvarmeforsyning af området ved Egedevej. 
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Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 8. marts 2022, pkt. 40: 

Anbefalet. 
 
Fraværende: Ingen 
 
Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. marts 2022, pkt. 50: 

Anbefalet. 
 
Per Thomsen (A) deltog virtuelt i mødet. 
 
Fraværende: Ingen. 

Beslutning i Byrådet den 22. marts 2022 
Godkendt. 
 
Fraværende: Jens Hvidemose (A) deltog i mødet i stedet for Finn Hansen (A). 
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