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Hvor er det relevant?
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Hvilken varmekilde er bedst og billigst
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Miljø er det nu også nødvendigt?

Hvem opføre sådan et anlæg

Hvem skal drive det

Hvor skal det placeres, og hvor stort bliver det?

Hvad koster det?

Hvilken løsning er bedst

Hvornår kan jeg blive tilsluttet

Låne penge af hvem og hvor længe

Solfanger og solceller
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Næstved kommune

 Jette og Signe vil gerne fortælle om Varmeplanen

 Hvordan er den kommet til, og hvorfor ser den ud som den gør
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Varmemuligheder i 
Tappernøje og omegn

Jette Jungsberg, teamleder & Signe Gerdøe-
Kristensen, energiplanlægger

Teknik og Miljø, Næstved Kommune

Den 9.11.2022



Ny varmeplan
Byrådet har godkendt Varmeplan 2022-2030 med ambitiøse mål:

• 100 % CO2-neutral fjernvarme i 2030

• 90 % CO2-neutral individuel opvarmning i 2030

• 100 % CO2-neutral varme i kommunale ejendomme i 2030

Fire fokusområder

• Udbrede fjernvarme så meget som muligt

• Omstilling til grøn fjernvarmeproduktion

• Omstilling af varmekilder i områder uden fjernvarme

• Energibesparelser i bygninger

Gå til varmeplanen her: varmeplan.naestved.dk 

https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/


Screening
• Alle naturgasområder og enkelte olielandsbyer er 

screenet for fjernvarmepotentiale

• Varmedata er frit tilgængeligt

• Bygningers opvarmning

• Store forbrugere

• Alder på naturgasfyr

• Ikke en konklusion! (men lovkrav om fordelagtig 
samfundsøkonomi i fjernvarmeprojekt)

• Screening viser, at traditionel fjernvarme nogle 
steder er sandsynligt (gulskraverede) 

• Andre steder er fælles mindre løsninger eller 
individuel varme bedre løsninger



Varmemuligheder i
Tappernøje og 
omegn

Screeningsresultat hos jer

• Traditionel fjernvarme er mindre 
sandsynligt

• Fælles eller individuelle løsninger

Faktaark om varmedata kan findes her.
• I Everdrup er der 32 oliefyr, 46 

naturgasfyr, 5 varmepumper, 28 med 
elpaneler og 5 med pillefyr, brændovn, 
mv 

• Naturgasfyr i Everdrup erhar
gennemsnitsalder på 15 år

https://naestved.viewer.dkplan.niras.dk/plan/8#/3349


Hvad kan Næstved Kommune hjælpe med?
Næstved Kommunes rolle på varmeområdet

• Planlægning og facilitering 
(Varmeplan, facilitere opstart, finde arealer, formidle viden) 

• Myndighed 
(behandle projektforslag for fjernvarme, kommunegaranteret lån)



Hvad kan Næstved Kommune hjælpe med?
Ny tilskudsordning til fælles mindre varmeanlæg 

Midler til at udfase gas- og oliefyr i områder, hvor der ikke kommer fjernvarme. Løsningen skal 
være baseret på grøn bæredygtig varme, som ikke omfatter træpillefyr og anden biomasse. 

Det kan f.eks. være:

• Teknisk rådgivning, til f.eks. analyse af varmepotentialet eller forskellige varmeløsninger

• Økonomisk analyse af f.eks. afregningsmodeller

• Juridisk bistand til f.eks. organisering eller organisering af varmelaug

Lanceres i januar – hold øje på Næstved Kommunes hjemmeside 



Fælles mindre varmeløsninger - skal måske 
godkendes

• Varmeprojekter over 0,25 MW = skal godkendes i et 
projektforslag efter lovgivningen

• 0,25 MW svarer til at forsyne ca. 25-30 eksisterende huse

• Projektforslag udarbejdes af et fjernvarmeselskab efter lovens 
forskrifter, dvs. der skal etableres et fjernvarmeselskab

Dansk Fjernvarme holder gratis webinar den 7. december kl. 16-
17.30 om hvordan man danner et fjernvarmeselskab. 

Tilmelding her

https://www.danskfjernvarme.dk/kurser/webinar/webinar-sdan-etablerer-du-et-nyt-fjernvarmeselskab


Sådan godkendes kollektiv varme 
(fjernvarme)

Varmeplan 
2022-2030

Planlægning og 
projektforslag

Myndighedsbehandling 
og politisk godkendelse

Skriv dig op til 
fjernvarme

Placering af 
ledninger og 

entrepriseaftale

Grave- og VVS-
arbejde hos dig

Du har 
fjernvarme!

6-12 
måneder

5-12 
måneder

Typisk 6-12 måneder 
Senest 5 år efter politisk godkendelse

5-12 
måneder



Tak for ordet
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Næstved Fjernvarme

 Jens Andersen og Kristoffer Petersen

 Hvordan kan Næstved Fjernvarme bidrage til eventuelle projekter i vores område

 Hvilke rammer arbejder NF inde for
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Affald Plus

 Ole J. Andersen
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Fjernvarme i 

Tappernøje?
Den 9. november 2022
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AffaldPlus er affaldsselskab for Faxe, 

Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og 

Vordingborg Kommuner. 

Vi er en offentlig virksomhed, ejet af de seks 

kommuner i fællesskab.

AffaldPlus leverer fjernvarme til Næstved 

Fjernvarme.

I 2018 overtog vi Sorø Fjernvarme og er ved 

at fordoble antallet af fjernvarmekunder dér.

08:14:08

Om AffaldPlus
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Fjernvarme fra vej til hus
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Stikledning fra skel til ydermur



Sådan ser det (cirka) ud
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Installationsmøde

Du får besøg af en teknisk medarbejder og sammen ser vi 
på, hvordan vi lettest, billigst og mest hensigtsmæssigt 
kan lægge fjernvarmen ind. 

Vi får sammen bl.a. styr på:

• Hvordan ser din varmeinstallation ud i dag

• Hvor skal stikledningen graves ned

• Hvor ligger der rør, private kabler m.m.

• Er der særlige hensyn

• Hvor skal hovedhanerne placeres

• Det indvendige arbejde 

• Installationsaftale
08:14:08



Forskellige modeller

Valg afhængig af temperament og 
pengepung

Modeloverblik (Sorø Fjernvarme som eks.)

• Tre abonnementsmodeller (A1, A2, B)

• En ”gør-det-selv” model (C)

• Service i A1, A2 og B

• VVS-arbejde ikke med i B og C

• Gammelt anlæg tages ikke ned i B og C

• Bemærk økonomien i række 1 og 2

• Afkobling af gas kommer udover 

08:14:08

Tilslutningsmodeller



• Industriel overskudsvarme 

fra Everdrup kompressor-

station

• Biobrændsel

• Varmepumpe

• Elkedel

• Solvarme

Mulige typer produktionsanlæg

08:14:08



Tilkendegivelse Selskabsetablering

ProjektforslagGodkendelse

Udbud Gennemførelse

• Tilkendegivelse (over 70% 

interesserede)

• Selskabsetablering

• Projektforslag 

• Godkendelse af projektforslag 

hos kommunen

• Udbud af anlægsarbejde

• Gennemførelse af anlægsarbejde

• Første leverance af fjernvarme

Projektplan

08:14:08



• Fjernvarme er den billigste opvarmningsform 

set over de sidste 10 år.

• Fjernvarmen er mere miljøvenlig. 

• Fjernvarme er ved lov omfattet af hvile-i-sig-

selv princippet. Det betyder, at vi som 

selskab ikke må tjene penge men kun 

opkræve det netop nødvendige.

• Fjernvarme er lig med høj 

leveringssikkerhed, stabil varme og ingen 

støj- eller lugtgener. Alt sammen godt for dit 

indeklima.

• Dit fjernvarmeanlæg kan holde i mange år, 

og kan nemt tilpasses fremtidens teknologier 

og varmekilder.

08:14:08

Vælg fjernvarme fordi:
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Enova Energi – Andelenergi

 Søren Würtz

 Varmepumper – Luft til vand – Jordvarme – Luft til luft

08:14:08



84%
af energiforbruget i danske boliger går til 

rumopvarmning og varmt brugsvand *

* ifgl. Byggeriets Energianalyse 2019, Dansk Byggeri, feb 2019

Det er 26% af Danmarks samlede energiforbrug



Grøn omstilling = Elektrificering



Undersøgelserne i nærværende rapport 
viser, at den gennemsnitlige årlige effek-
tivitet (SPF) af varmepumpeinstallationer 
ofte er for lav i forhold til, hvad man kunne 
forvente ... Af de 164 undersøgte væske 
/vand-varmepumpe-anlæg var det kun 
omring 15 %, der levede op til en forventet 
god SPF. 

Varmepumpeinstallationen i 21 udvalgte 
huse er blevet gennemgået, og det er blevet 
konstateret, at der var fejl og mangler på de 
fleste af disse installationer. 



Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
https://www.byggeriogenergi.dk/

https://www.byggeriogenergi.dk/


HVAD ER EN VARMEPUMPE?



Fun facts ...
Ole, tænk sig, at principperne bag varmepumper 
blev beskrevet af Lord Kelvin allerede i 1852!



Fun facts ...

Kirsten, ved du, at Peter von Rittinger 
byggede den første varmepumpe i 1855-57. 
Patentet på varmepumper blev taget  i 1912.



Fun facts ...

Danmarks største varmpumpe står hos Bestseller 
i Brande, vejer 2,5 ton, opvarmer 15.000 m2 og 
forbruger 147.000 kWt el pr. år ...





1. Fordamper: Optager varme

Kølemiddel bliver til damp

Kølemiddel

2. Kompressor: Hæver trykket

Højere tryk = Højere temperatur

3. Kondensator: Afgiver varme

Kølemiddel bliver igen flydende

Varmekilde: Afgiver varme

Fx fra jord, luft, sø, stald, gylle,

mælk, produktion mv.

4. Ekspansionsventil: Sænker trykket

Varmesystem: Aftager varme

- og afgiver den via brugsvand og 

og via varmefordelingssystem



Funktion

Varmt brugsvand

Gevinst

50-60% af varmt-
vands-regningen

Brugsvands-vp

Funktion

Supplerende 

varmekilde

Gevinst

20-30% af 
varmeregningen

Luft/luft

Funktion

Primær varmekilde

+ varmt brugsvand

Gevinst

30-60% af 
varmeregningen

Luft/vand

Funktion

Primær varmekilde

+ varmt brugsvand

Gevinst

40-70% af 
varmeregningen

Væske/vand

Varmepumper til privatboliger

FRITIDSHUSE HELÅRSHUSE



HVORFOR OVERVEJE EN VARMEPUMPE?



✓ En stabil og driftsikker varmeløsning

✓ 30-60% billigere varme

✓ 50-75% mindre CO2-udledning

✓ Minimal vedligeholdelse

✓ Bedre energimærke

✓ Højere salgspris på bolig

✓ Uafhængighed af offentlig varmeforsyning

Fordele





Energimærket



Energimærke og ejendomsværdi



HVORDAN KOMME VIDERE?



Undersøgelserne i nærværende rapport 
viser, at den gennemsnitlige årlige effek-
tivitet (SPF) af varmepumpeinstallationer 
ofte er for lav i forhold til, hvad man kunne 
forvente ... Af de 164 undersøgte væske 
/vand-varmepumpe-anlæg var det kun 
omring 15 %, der levede op til en forventet 
god SPF. 

Varmepumpeinstallationen i 21 udvalgte 
huse er blevet gennemgået, og det er blevet 
konstateret, at der var fejl og mangler på de 
fleste af disse installationer. 



To til tango ...



BOLIGEJERENS ANSVAR



Personlig forberedelse

Afklaring af behov

➢ Varmebehov (opvarmet/delvist opvarmet areal) på kort/lang sigt

➢ Varmtvandsbehov på kort/lang sigt

➢ Fortsat brug af supplerende opvarmning

➢ Tidshorisont og evt. fremtidigt salg

Kriterier for valg af tilbudsgivere

➢ Erfaring med varmepumper ➢ Serviceordning

➢ Referencer ➢ Finansiering

➢ Mulighed for ”prøvetur” ➢ Komplet løsning

➢ Garanti

Kriterier for valg af varmepumpe

➢ Luft/vand eller jordvarme

➢ Trabant, Opel eller Audi

➢ SCOP, lyd, design, betjening



Komplet pakke
Installation

• Varmepumpe

• Demontering og bortskaffelse af nuværende kedel, tank, VVB mv.

• Komplet VVS-installation og tilpasning til huset vand- og varmeinstall.

• Komplet el-installation, inkl. bimåler

• Komplet jordslange-anlæg (v. jordvarme)

• Opstart og indregulering samt vejledning i brug af varmepumpen

Ansøgning, registering og service

• Vejledning og support ifm. ansøgning om energisparetilskud

• Ansøgning og færdigmelding af anlæg til kommunen (kun jordvamre)

• Support ifm. BBR-ændring, håndværkerfradrag mv.

• Garanti og mulighed for serviceaftale



INSTALLATØRENS ANSVAR



Godt begyndt ...

Det starter med en korrekt udført energiberegning

➢ Afdækning af varme-/effektbehov

➢ Korrekt dimensionering/størrelse af varmepumpe

➢ Kvalificeret varmepumpevalg

➢ Realistisk billede af fremtidig varmeregning og øvrige nøgletal



Typehus

Boligareal 140 m2

Varmefordelingssystem Radiatorer

Byggeår 1970’erne

Varmetab 50-60 W/m2



ONLINE-RESURSER



Varmepumpelisten
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

Faktaboks om VP-listen
• Energistyrelsens positivliste

• +200 varmepumper

• Baseret på testrapporter 

fra akkrediterede test-

laboratorier

• Samler vigtige nøgletal

– Faktisk effekt (kW)

– SCOP

– Lyd

– Mv.

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten


SparEnergi.dk
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/ny-varme


Energitjenesten.dk
https://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html

https://www.energitjenesten.dk/se-om-du-kan-spare-pa-varmen.html


Varmepumpelisten
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

Faktaboks om VP-listen
• Energistyrelsens positivliste

• +200 varmepumper

• Baseret på testrapporter 

fra akkrediterede test-

laboratorier

• Samler vigtige nøgletal

– Faktisk effekt (kW)

– SCOP

– Lyd

– Mv.

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten


Støjberegneren
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-

energiforbrug/varmepumper/stojberegner

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/byggeriets-energiforbrug/varmepumper/stojberegner


https://www.vaillant.dk/om-vaillant/presse/sound-of-silence/

https://www.vaillant.dk/om-vaillant/presse/sound-of-silence/


DinGeo
https://www.dingeo.dk/

https://www.dingeo.dk/


VARMEPUMPE-KØB HOS

ENOVA ENERGY



Enova Energy
Sammen om en bæredygtig fremtid



Priser

Luft/vand varmepumper
• Bosch, Metro Therm, Vaillant, DVI

• 5-20 kW + kaskade

Fra 114.900 kr.

Jordvarmepumper
• Bosch, Metro Therm, Vaillant

• 5-60 kW

Fra 160.900



6 års totalgaranti

• Dækker alle fejl på varmepumpe, VVS-

og el-installation

• Varighed: 6 år

• Ingen ekstra-pris

• Ingen binding ift. service (ulovligt!)



Serviceordninger

Basis serviceaftale – 1.690 kr./år
✓ Årligt serviceeftersyn

✓ Telefonisk hotline

Udvidet serviceaftale – 2.190 kr./år
✓ Årligt serviceeftersyn

✓ Telefonisk hotline

✓ Udvidet telefonvagt (alle dage 06-24)

✓ Frie udkald



Enova Energy energilån



Enova Energy
Grøn livsstil gjort enkelt



NÆSTE SKRIDT
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GATE 21 – Grøn omstilling Sjælland

 Tommy Olsen

 Thermonet

 Film : https://www.youtube.com/watch?v=XsXl-K4pkAk

08:14:08

https://www.youtube.com/watch?v=XsXl-K4pkAk


Tommy Olsen

Gate 21

Tommy.olsen@gate21.dk

Termonet
Biomassefri fælles 

varmeløsning 

udenfor de 

traditionelle 

fjernvarmeområder
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Hvad skal der være hvor?

08:14:08



Hvorfor fællesløsninger?

 Husejer

 Fælles drift

 Ingen støj

 Billigt at komme på

 Etablering

 Ikke alle behøver at være med

 Fælles indkøb

 Mange varmekilder og ”lager”

 System

 Elektrificering af varmesystemet

 Bidrag til et fleksibelt energisystem
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Løsningen: Termonet i bred forstand

Batterie

t
08:14:08



To modeller – og den varme

Varmekilde
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Mange varmekilder
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Hvem skal ???

 Forsyningsselskaberne

 AMBA + drift af forsyningsselskab

 AMBA med egen drift

 Fælles eje mellem naboer 

 (Sustain, &green Project, EON m.m.)

Finansie-

ring

Ejerskab

Drift
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Borgere 

henvender 

sig

Danne 

borgergrupp

e

Udarbejdelse 

af  

projektforslag

Indsamling af 

tilsagn

Projektering 
Udbud af 

termonet 
Projekt-

godkendelse 

Byggestyring

Myndighedsb

ehandling

Etablering af 

net i byen

Etablering af 

varmekilde
Installation 

af VP

Idriftsættelse 

og kontrol

Drift og 

administratio

n

Garanti

Finansiering

Kontrakt-

indgåelse 

Projektmodning 

Byggefase 

Projektering 

Skitseprojekt 

& varmekilde

Tilbud

Tilsyn

Løbende 

vedligehold
Afregning Service

Nye 

tilkoblinger

konkretisering 

Drift 

Processen 

Dialog med 

forsyning
Dialog med 

kommunen

Borgermøde 

/ - opbakning

AMBA?

Screenin

g
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Hjælp…

 Termonet håndbogen

 Thermonetcalc.eu

 Termonet Danmark, foreningen

 Kommune, Gate 21, Dansk Fjernvarme
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Tak for nu

Mere viden: gate21.dk/termonet

Termonet Danmark foreningen: termonet.dk
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10 min Pause
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Spørge runden



Hvordan kommer vi videre her fra?

 Følg med online. 

 https://www.4733.dk/blup-energi

 Skab noget debat i lokalsamfundet.

 Få varmet dine naboer op

 Vi indsamler tilkendegivelser for interesse, og kortlægger hvor mange 
interesserede der er i de forskellige områder. 

 Vores tanke er at i 2023 gør vi områderne op og ser på fordeling og muligheder

 Vil du være med til at arbejde sammen med os. Så hold dig ikke tilbage.

08:14:08

https://www.4733.dk/blup-energi
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