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1. Forslag til fjernvarmeanlæg i Orehoved 
Efter møder og diskussioner med arbejdsgruppen fra Orehoved, med REFA Energi og 
med Guldborgsund Kommune har vi udarbejdet vedlagte forslag til etablering af et 
fjernvarmeanlæg i Orehoved. Vi har taget udgangspunkt i følgende: 

 • Antal boliger/bygninger: Forventet forsyning af 114 boliger/bygninger, som omfat-
 ter 99 bolig/bygninger i den centrale del af Orehoved, hvor der er medtaget boliger 
 /bygninger som i dag er forsynet helt eller delvis med olie. Endvidere er medtaget 14 
 boliger/bygninger i Brovænget, hvor der er medtaget boliger/bygninger som i dag 
 forsynes helt eller delvis med olie. Hertil kommer én bygning i nærheden af det sted, 
 hvor kedelanlægget placeres. 

 • Placering af anlægget: Efter vurderinger af mulighederne er der foreslået en place-
 ring af fjernvarmeanlægget i den nordlige del ved Orenæs Skovvej, tæt på det sted, 
 hvor Havnegade løber ud i Orehoved Langgade (se kortet s. 4). 

I bilag 1 (se side 4) findes en oversigt over anlæggets placering. Kortet viser også, de 
boliger/bygninger, som efter forslaget vil kunne få fjernvarme. Det skal understreges, at 
der kun er tale om forslag. Tilslutningen vil selvfølgelig afhænge af interessen hos hver 
enkelt bolig- eller husejer. Jo flere der melder sig, jo bedre vil økonomien blive i anlæg-
get. 

Kortet i bilag 1 viser, at ikke alle boliger/bygninger forventes at indgå i projektet i første 
omgang. Eksempelvis er der ikke i første omgang forudsat, at de el opvarmede boliger/-
bygninger indgår i fjernvarmeanlægget. Det kan naturligvis ændres, hvis der er interesse 
for tilslutning i de områder, hvor der bliver etableret fjernvarmeledningerne.  
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2. Økonomien i fjernvarmeanlægget 
Den samlede investering er beregnet til 20,3 mio. kr., fordelt med 4,7 mio. kr. til varme-
centralen og med 15,6 mio. kr. til fjernvarmeledninger og tilslutning i de enkelte boliger 
eller bygninger. Beregningen af økonomien og de anvendte forudsætninger er nærmere 
beskrevet i bilag 1 og 2. Formålet er at beregne, hvor meget fjernvarmen vil koste for 
den enkelte forbruger, og hvor meget man kan forvente at spare. 

I beregningerne er der gjort følgende forudsætninger: Den enkelte forbruger skal ikke 
have penge op af lommen. Alle udgifter til kedelanlæg, fjernvarmeledninger og tilslut-
ningen i den enkelte bolig er dækket over tarifferne. 

Hvor meget skal den enkelte forbruger betale?  
For at kunne beregne udgiften har vi taget udgangspunkt i et takstsystem, som er opdelt 
på abonnement, arealbidrag og betaling for varmeforbruget. Takstsystemet ser sådan ud: 
 • Årlig abonnementsbetaling, som er fastsat til en årlig udgift på 1.250 kr. 
 • Grundbidrag (eller areal bidrag), fastsat til 47,25 kr. pr. m2 opvarmet areal. 
 • Forbrugsafgift, altså betaling for varmeforbruget, som er beregnet til 58,2 øre pr. 
 kWh, eller 582 kr. pr. MWh forbruget varme.  

Varmeudgiften for den enkelte bolig afhænger af boligens størrelse og af det årlige var-
meforbrug. I bilag 3 har vi beregnet nogle forskellige eksempler på, hvor store udgifter 
man kan regne med: 
 • Den årlige udgifter er beregnet til 11.210 kr. for et hus med et opvarmet areal på 100 
 m2 og et årligt varmeforbrug på 9 MWh (9.000 kWh). 
 • Hvis huset har et opvarmet areal på 120 m2 og et årligt forbrug på 14 MWh (14.000 
 kWh) skal man regne med en årlig udgift på 15.063 kr.  
 • Den årlige udgift forventes at blive 17.171 kr., hvis huset har et opvarmet areal på 
 140 m2 og et årligt varmeforbrug på 16 MWh (16.000 kWh). 

Hvor meget kan man spare?  
Vi har taget udgangspunkt i et standardhus med et opvarmet areal på 120 m2 og med et 
årligt forbrug på 14 MWh. Besparelsen afhænger af den varmekilde, som man har i for-
vejen. Det er belyst i tabellen nedenfor: 

Tabel 1. Nuværende varmeomkostninger i sammenligning med fjernvarme. Forventet 
  besparelse i procent for hus på 120 m2 og et varmeforbrug på 14 MWh om året. 
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Tabellen viser, at alle vil få en økonomisk fordel ved at overgå til fjernvarme, bortset fra 
dem, der har et nyt træpillefyr. Her vil varmeprisen være lavere. Beregningerne og de 
anvendte forudsætninger er nærmere belyst i bilag 4-8. 

Hvor mange skal tilslutte sig?  
Som nævnt har vi taget udgangspunkt i 114 boliger/bygninger i Orehoved inklusiv Bro-
vænget. I hele Orehoved er der i alt 341 boliger/bygninger. I beregningerne har vi taget 
udgangspunkt i de boliger/bygninger, som mest oplagt kunne forsynes med fjernvarme i 
første omgang. Det er naturligvis ikke sikkert, at alle de 114 de boliger/bygninger, som 
indgår i beregningerne, bliver tilsluttet fjernvarme. På samme måde kan det heller ikke 
udelukkes, at boliger/bygninger, der ikke er medtaget i beregningerne, bliver tilsluttet i 
stedet for. 

Hvad sker der med priserne, hvis færre tilsluttes? I tilfælde af, at kun 90 af de 114 bo-
liger/bygninger tilsluttes vil der ske en mindre stigning i priserne. Hvis abonnement og 
grundbidrag er uændret, vil forbrugsafgiften eller varmeprisen ændre sig på følgende 
måde: Hvis 114 boliger/bygninger tilsluttes, forventes varmeprisen som nævnt blive 582 
kr. pr. MWh. Hvis kun 90 boliger/bygninger tilsluttes, stiger varmeprisen til 668 kr. pr. 
MWh. Det er således en fordel, at der kan opnås en tilslutning på godt og vel 100 boli-
ger/bygninger. 

 

__________________________ 
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