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DONG Energy (DGD) har indsendt høringssvar til Haderslev Kommunes forslag
til ny Varme- og Energiplan.
Med dette notat foretages en vurdering af DGDs høringssvar.

1.2

Certificeret biomasse

DGD anbefaler, at det indføres som et krav at der kun må anvendes certificeret
biomasse til fjernvarmeproduktion i nye såvel som eksisterende områder.
COWI mener ikke kommunen har bemyndigelse til at stille et sådant krav. Derimod kan Haderslev Kommune naturligvis henstille til, at værkerne så vidt muligt
anvender bæredygtig biomasse.

1.3

Anvendelse af biogas

Af høringssvaret fremgår det, at der i kommunen er tilstrækkelige biogasressourcer
til at dække det nuværende gasforbrug fuldt ud med biogas. Der henvises til at
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Energinet.dk har fået vurderet biogaspotentialet i Haderslev Kommune til 47,7
mcm (mio. m3) naturgas om året og det nuværende naturgasforbrug svarer til 37,5
mcm.
Af de 47,7 mcm (mio. m3) udgør husdyrgødning 14,5 mcm, energiafgrøder 24,0
mcm, efterafgrøder 8,2 mcm og enggræs 1,1 mcm. I opgørelsen af biogaspotentialet fra energiafgrøder, enggræs og efterafgrøder er tillagt 10 % ekstra biogasproduktion som det ifølge rapporten fra Energinet.dk kan være meget svært at opnå i
praksis. Endvidere oplyses det for enggræs og efterafgrøder ”at det kan blive vanskeligt at fremskaffe biomassen til en rimelig pris, idet høst- og transportomkostninger ofte overstiger værdien af den producerede biomasse”. Af rapporten fra
Energinet.dk oplyses det, at biogaspotentialet fra energiafgrøder er baseret på den
antagelse at 15 % af kornarealet i fremtiden vil kunne udnyttes til produktion af
energiafgrøder.
70 % af biogaspotentialet på 47,7 mcm skal komme fra afgrøder der enten ikke
dyrkes og høstes i dag – og som for en stor del kan være vanskelige at fremskaffe
til en økonomisk rentabel pris. COWI vurderer derfor potentialet på de 47,7 mcm
som det maksimale teoretisk mulige potentiale som det som ovenfor beskrevet vil
kunne blive vanskeligt at opnå. Antages det mere realistisk at kun 2/3 af energiafgrøder, enggræs og efterafgrøder i praksis kan udnyttes og korrigeres for de 10 %
det kan være meget svært at opnå i praksis, vil biogaspotentialet blive reduceret til
35 mcm.
På baggrund at tal fra Kolding Kommune vurderes vejtrafikkens brændstofforbrug
i Haderslev Kommune at udgøre hvad der svarer til 83 mcm i 2030. Transportens
CO₂-problem vil kunne løses med en kombination af elbiler, brintbiler og biler
drevet af biogas. Skal blot 25 % af vejtrafikkens brændstofforbrug dækkes af biogas vil det kræve 21 mcm biogas.
Skal blot 25 % af vejtrafikkens brændstofforbrug dækkes af biogas (21 mcm) og
konverteres naturgasforbruget til proces til biogas (7 mcm) er der 7 mcm biogas
tilbage til el- og varmeproduktion. Da naturgasforbruget til el- og varmeproduktion
i dag er på 31 mcm, vil dette forbrug skulle reduceres med 24 mcm – svarende til
en reduktion på 77 %.
Til sammenligning kan det oplyses, at der i scenarie 3 i Haderslev Kommunes
Varme- og Energiplan, er forudsat et naturgasforbrug til el- og varmeproduktion i
2030 på 10 mcm. Fastholdes gasforbruget til proces på 7 mcm, vil der i 2030 kunne
aftages biogas svarende til 17 mcm til el- varme og procesformål.
I Haderslev Kommunes langsigtede planlægning bør der ikke alene fokuseres på
løsning at CO₂-emissionerne fra el- og varmeforsyningen, men også på hvordan
CO₂-emissionerne fra vejtrafikken reduceres. Det er derfor COWIs anbefaling, at
en del af biogaspotentialet i Haderslev Kommune ”reserveres” til at løse de meget
store udfordringer der bliver med at løse trafikkens CO₂-problem.
Såfremt der ikke etableres fjernvarme i alle de seks lokalbyer som foreslået i Varme- og Energiplanen, vil biogas kunne indgå som CO₂-neutral varmeforsyning i
disse bysamfund.
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Samfundsøkonomi

DGD ønsker, at der planlægges for en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig udnyttelse af gasinfrastrukturen i området også på langt sigt og som en vigtig del af det
fossilfri samfund.
Som det fremgår at Projektbekendtgørelsen vil der ikke kunne konverteres fra naturgas til fjernvarme medmindre det er dokumenteret at etablering af fjernvarme er
samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end fortsat naturgasforsyning.

1.5

Fjernvarme

DGD oplyser, at en omlægning fra naturgas til fjernvarme i kommunen ikke nødvendig for at opnå en fossilfri varmeforsyning.
DGD anbefaler, at planlægningen skal tage højde for:
1) Energibesparelser der kan opnås hos slutbrugerne af naturgas blandt andet
gennem hybridløsninger som naturgaskedel kombineret med luft-væske
varmepumpe, der halverer gasforbruget.
2) For en stigende indfødning af opgraderet biogas i naturgassystemet og den
dermed forbundne miljøeffekt.
Med den nuværende pris på hybridløsninger som naturgaskedel kombineret med
luft-væske varmepumpe, vurderer COWI at løsningen vil få begrænset udbredelse.
Det anbefales endvidere, at der også skal tages hensyn til løsningen af trafikkens
CO₂-problem ved planlægningen af den fremtidige anvendelse af biogas.
COWI vil derfor anbefale at der afsættes de ovennævnte 17 mcm biogas til elvarme og procesformål.

1.6

Besparelser på naturgas

DGD nævner muligheden for at gasfyrede boliger kan forsynes med en luft-væske
varmepumpe, der kan indplaceres i centralvarmeanlægget sammen med en eksisterende gaskedel. Med varmepumpen vil gasforbruget kunne blive halveret hvorimod
varmepumpen til gengæld får et elforbrug. DGD oplyser at en ny kondenserende
gaskedel koster ca. 30.000 kr. inkl. moms og en ny kondenserende gaskedel med
integreret luft-væske varmepumpe koster ca. 70.000 kr. inkl. moms installeret.
DGD oplyser en samlet tilbagebetalingstid på mellem 5 og 10 år for en normal husstand.
Ifølge teknologikataloget på Energinet.dk´s hjemmeside som der henvises til, koster en ny kondenserende gaskedel med integreret luft-væske varmepumpe 13.200
Euro svarende til 98.300 kr. Ifølge et lokalt VVS-firma i Haderslev er prisen for ny
kondenserende gaskedel med integreret luft-væske varmepumpe 85-90.000 kr. inkl.
moms installeret og 35-40.000 kr. inkl. moms installeret for ny kondenserende gaskedel. Merprisen for varmepumpen er således 50.000 kr. incl. moms.
COWI har vurderet, at den simple tilbagebetalingstid for varmepumpen dermed
bliver 12 - 15 år. Med så lang en tilbagebetalingstid vurderes løsningen kun at få
begrænset udbredelse. Erfaringer viser, at forbrugernes motivation til at investere
er meget begrænset når tilbagebetalingstiden bliver på 10 år eller derover. COWI
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kontaktede et lokalt VVS firma i Haderslev (Valiant forhandler) som endnu ikke
havde solgt et sådant anlæg.
Ifølge COWIs vurdering er der ikke tale om en attraktiv brugerøkonomi, men en
lille årlig besparelse efter finansiering af varmepumpen, som vil kunne få et mindre
antal for gasforbrugerne til at investere i et sådant anlæg.

1.7

Transport

DGD anbefaler at kommunen inddrager transportområdet i Energiplanen.
Haderslev Kommune har valgt at udelade transportområdet, idet der ikke var tale
om en strategisk energiplan. Dog har Haderslev Kommune taget hensyn til transportområdet ved som ovenfor anført at ”reservere” en del af biogaspotentialet til
transportområdet.
Haderslev Kommune deltager i 2014 i et projekt omkring Strategisk Energiplanlægning i samarbejde med Region Syddanmark. I forlængelse af dette projekt er
det er Haderslev Kommunes intention, at arbejde videre med en strategisk energiplan som også inkluderer trafikområdet.
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