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1. Introduktion 
Hermed præsenteres et forslag til etablering af kollektiv fjernvarme i Rørvig eller rettere 
i dele af Rørvig, hvor fjernvarmen vil være mest relevant. Oversigten nedenfor viser den 
aktuelle varmeforsyning i Rørvig: 

Figur 1.  Aktuel varmeforsyning i Rørvig, baseret på data fra BBR (Bygnings- og Bolig-
 registret). Se bilag 1. 

                  
I alt er der registreret 758 bygninger/boliger i Rørvig. Figuren viser, at oliefyring er den 
mest almindelige varmekilde på 52% efterfulgt af elvarme på 31%, hvor det formodes at 
en betydelig del elvarmen ikke anvendes i hel-årsboliger, men derimod er et typisk for-
brug i sommerhuse.  
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I det følgende er der taget udgangspunkt i BBR-data, dog kun for helårsboliger. Spørgs-
målet er, om det medfører en betydelig unøjagtighed i opgørelserne ved anvendelsen af 
BBR-data. Der er indsamlet detaljeret varmedata gennem anvendelse af et spørgeskema, 
hvor i alt 80 husstande har svaret, hvor 77 har givet relevante oplysninger. Hovedresul-
taterne kan sammenfattes med følgende:1 

  • Registreret boligareal: Efter BBR er det opvarmede areal på 9.904 m2, medens det 
 areal, der er oplyst i spørgeskemaerne for de samme boliger er på 10.361 m2. Der er 
 således tale om en undervurdering af det opvarmede areal på 4,5%. 

  • Varmebehov/forbrug: Varmebehovet er efter BBR-oplysningerne beregnet til 1,255 
 MWh, medens spørgeskemaerne oplyser et varmeforbrug på 1.129 MWh, som svarer
 til en overvurdering af varmebehovet med 10,0%. 

  • Varmebehov/forbrug i oliefyr: Der er lavet en nærmere analyse af oliefyrene. Efter 
 BBR-oplysningerne er det beregnede varmebehov anslået til 634 MWh, medens op
 lysningerne fra spørgeskemaerne vis er et varmeforbrug på 511 MWh, som således 
 indeholder en overvurdering på 19,4%. 

Ovenstående mønster er kendt fra andre sammenhænge, nemlig en tendens til overvur-
dering af varmebehovet, som formodes i hovedsagen at hænge sammen med ’klimafak-
toren’, altså et mindre varmebehov som følge af ’global opvarmning’, som især har af-
kortet opvarmningssæsonen i Danmark.  

Oplysninger om varmekilderne i spørgeskemaerne viser et interessant mønster. I ske-
maerne er det oplyst, at 26 ud af de 77 besvarelser har skiftet primær varmekilde. Hvad 
skifter husstandene til? Skiftet går i alle retninger, således har 14 husstande skiftet til 
elvarme eller varmepumpe, 8 har skiftet til brændeovn, 3 har skiftet til oliefyr og 1 hus-
stand til solvarme.  

Men hvad har de 26 husholdninger skiftet fra, altså hvilke varmekilde har de skiftet ud. 
Her er mønstret følgende: 14 har forladt el-opvarmning som primær kilde, 7 har forladt 
centralvarme, 3 har opgivet varmepumpe som primær opvarmningskilde og 2 bruger 
ikke længere brændeovn som primær kilde. 

Den foreløbige analyse af oplysningerne i spørgeskemaerne viser, at det er nødvendig 
med en vis forsigtighed med hensyn til estimeringer af varmebehovet. Det høje niveau i 
udskiftning af den primære varmekilde giver selvfølgelig usikkerhed i opgørelserne, 
men viser samtidig stor bevægelighed i afsøgningen af nye varmekilder.  
 

2. De nærmere analyser 
Der er som nævnt i alt registreret 758 bygninger/boliger i Rørvig. Heraf er der udvalgt 
220-235 boliger/bygninger, som potentielt vil kunne forsynes med fjernvarme. Der er i 
alt foretaget analyse af fire forskellige muligheder, nemlig følgende: 

 1)  Projekt 1: Bynært fjernvarme i Rørvig: Det er forudsat en opvarmning af 220 bo-
 liger i den centrale del af Rørvig. Se bilag 2 og bilag 3. 

                                                
1   Oplysningerne er hentet i rapporten »En Rørvigtig omstilling«, udarbejdet af Mads Jesper-
 sen, Bjarke Kyhn, Katja Klepsch, Rasmus Hofmann, Alma Wanstrup og Oliver Spork; Ros-
 kilde Universitet, december 2016. 
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 2) Projekt 2: Varmecentral syd for Rørvig samt varmeforsyning til friskole: Dette 
 forslag indebærer opvarmning af 224 bolig/bygninger. Se bilag 4 og bilag 5. 

 3) Projekt 3: Rørvig og Nakke med varmecentral i Nakke: Her forventes der opvar-
 met 235 bolig/bygninger. Se bilag 6 og bilag 7. 

 4) Projekt 4: Rørvig med forsyning fra Nykøbing Sj: Her er der beregnet opvarmning 
 af 220 bolig/bygninger. Se bilag 8 og bilag 9. 

For de fire områder er der beregnet rørføring af fjernvarmenettet til de enkelte boliger, 
og foretaget nærmere beregning af anlægssum, forventede driftsudgifter, samt afskriv-
ning og forretning af anlæggene, alt sammen med det formål at fremkomme med en 
forvente varmepris, dvs. en netto- eller slutpris, som dækker alle omkostninger, herun-
der konverterings- og distributionstab. Hovedresultaterne fremgår af oversigten neden-
for: 

Figur 2.  Økonomien i de fire projekter: anlæg boliger, anlægssum, samt pris pr. købt 
 kWh varme ved 100%’s og ved 70%’s tilslutning.     

            

De anførte priser er inklusiv alt og er prisen for slutforbruget. Prisforskellene er markant 
gående fra 1,03 kr. kWh til 1,38 kr. pr. kWh ved fuld tilslutning af de forudsatte boliger. 
På grundlag af prisforskellene kan der umiddelbart konkludere, at løsningerne med en 
varmecentral i Nakke (det tredje projekt) og en forsyning fra Nykøbing Sjælland (det 
fjerde projekt) ikke vil være realistiske løsninger.  

Løsningen skal findes i det første eller det andet af de nævnte projekter, dvs. projekter, 
hvor varmekilden placeres er placeret som et bynært fjernvarmesystem i den nordlige 
eller sydlige del af Rørvig, jvf. enten bilag 3 og 4, eller bilag 5 og 6. 

Beregninger er udarbejdet sådan, at de boliger/bygninger, der indgår i projektet forud-
sættes tilsluttet 100%. Der er i tabellen også beregnet en forventet omkostninger pr. 
kWh, hvis kun 70% af de beregnede boliger tilsluttes.  

Beregninger ved 70%’s tilslutning er gennemført på følgende måde: Hvis færre tilslut-
tes, beregnes der en besparelse på fyringsanlæggets dimension, på bygningstilslutningen 
og på fjernvarmeledningerne, samt på udgifter til projektering og tilsyn. Der spares selv-
følgelig også på de variable omkostninger (brændsel og vedligeholdelse). Prisen bliver 
imidlertid højere, da der er udgifter, som ikke kan reduceres svarende til den reducerede 
tilslutning, men der er forudsat en høj grad af forhåndstilpasning. 

Argumentationen for denne beregningsmåde er, at hvis færre tilslutter sig, så må man 
bestræbe sig på at optimere anlægsudgifterne til den lavere tilslutningsgrad. Det vil i 
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stor grad være muligt for det bynære fjernvarmesystem i projekt 1 og projekt 2, hvorfor 
prisforskellen ved 100%’s og 70%’s tilslutning er minimal. Det er imidlertid ikke til-
fældet for projekt 3 og projekt 4, som er karakteriseret ved en forholdsvis lang rørføring 
med store dimensioner (DN 125), hvor udgifterne ikke kan reduceres i samme omfang 
som en reduceret fjernvarmetilslutning. 

 

3. En foreløbig konklusion 
Det vil uden tvivl være en god ide at etablere en fjernvarmeforsyning i Rørvig. Det vil 
være økonomisk realistisk. Inden projektmulighederne kan præsenteres for en bredere 
kreds kunne det være en ide at få undersøgt mulighederne for en yderligere optimering 
af anlæggene i projekt 1 og projekt 2 med en større fokus på potentielle storkunder og 
en reduktion af de mere perifert beliggende bolig/bygninger i første omgang. Endvidere 
vil det være værdifuldt med en nærmere analyse af den overestimering af varmebeho-
vet, som de indsamlede skemaer tyder på.  

 

—————————————— 
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Bilag 11: Skema til oplysning om varmebehov  

 

 


