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Deltagere:

• Brønderslev Forsyning A/S
• Jens Andersen – Medlem af bestyrelsen

• Brønderslev Forsyning A/S
• Poul V. Jensen – Chef for Brønderslev Varme A/S

• Brønderslev Kommune
• Benn Erik Grav – Chef for Teknik og Miljø

• Brønderslev Forsyning A/S
• Steven S. Nielsen – Projektansvarlig for ledningsnet

• Brønderslev Forsyning A/S
• Lasse Riisgaard – Formand for bestyrelsen



Ledningsnet
Produktions-

anlæg & 

lager

Brønderslev Forsyning A/S 



Setup for varmeproduktion



Takstudviklingen på fjernvarme

715,00

685,00 685,00 685,00 685,00

650,00

555,00

622,50 622,50

560,00 560,00
547,50

537,50

400,00

450,00

500,00

550,00

600,00

650,00

700,00

750,00

800,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

UDVIKLING I TAKST PÅ VARME PR. MWH INKL. MOMS



Hvad koster fjernvarmen i Brønderslev

- 372 varmeværker i DK

- Brønderslev ligger i den 
billigste 1/3

1 kr. opkrævet i 2021 går til:



- 7 km. transmissionsledninger

- 90 km. distributionsledninger

- 70 km. stikledninger

- Vandindhold: 2.000 m³

Distribution af fjernvarme



Fjernvarme i Serritslev



Forudsætninger for fjernvarme
i Serritslev:

• At man vil indgå i en kollektiv fjernvarmeforsyning
• Indflydelse gennem forbrugervalg hvert 4. år

• Der kan søges en statslig konverteringspulje
• Der kan søges op til kr. 20.000 pr. husstand til fjernvarmekonvertering

• Dette forudsætter, at der ligger et godkendt projektforslag

• Brønderslev Forsyning A/S forudsætninger
• At der kan etableres et lokalt varmelager (akkumuleringstank)
• At der kan placeres et lokalt udpumpningsanlæg

• Der er interesse for, at blive tilsluttet et fjernvarmesystem
• Potentialet er ca. 220 husstande i selve Serritslev by
• Potentiale for et varmesalg på ca. 4.000 MWh pr. år

• ”Hvile i sig selv ”-princippet gør, at alle omkostninger til dette konverteringsprojekt over tid skal 
dækkes af de kunder der ønsker, at blive tilkoblet fjernvarmesystemet

• Samme princip som ved en byggemodning



Budgetpris – absolut minimum tilslutning



Budgetpris – bedste forudsætninger

Varmepris for standardhuset i Serritslev: 12.738,75 + 7.655 = kr. 20.393,75 om året



Varmepumpe som alternativ



Ren byggemodning af Serritslev
Inkl. 1000 m³ lager og pumper

(+ varmepris for lokalt produceret fjernvarme)

150

NEJ



Hvorfor vælge fjernvarme:

• Fjernvarme er lig med høj leveringssikkerhed af varme. 
- Leveringssikkerheden skyldes valget mellem mange forskellige energikilder. 
- Det gør os mindre afhængige af enkelte energikilder og brændsler, hvilket er et stort plus

• Billig, nem og miljøvenlig. Fjernvarmeselskabet må ikke tjene penge, hvilket gør, at prisen afspejler 
den reelle pris.

• Der er ingen fordyrende mellemled eller nogen, der skal tjene på dit forbrug.

• Med fjernvarme er der flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften. 
• Et fjernvarmeværk kan købe stort ind og sikre, at brændsler og ressourcer er effektivt udnyttet.

• Med fjernvarme får du minimale omkostninger til vedligehold i forhold til de andre 
opvarmningsformer og ingen støj- eller lugtgener. 

• Fjernvarme er en miljøvenlig løsning, da varmen kommer fra biomasse, vind, sol og andre 
vedvarende energikilder.



Tidsperspektiv:

• Positiv tilkendegivelser. 
- Vi skal have mindst 150 kommende kunder der melder positivt tilbage
- Der skal deponeres kr. 10.000

• Der skal laves udbud for;
• Projektering
• Rør-entreprise
• Smede-entreprise
• Grave-entreprise
• Tank-entreprise

• Udfordringer i 2022;
• Skaffe materialer
• Skaffe smede
• Skaffe gravehold
• Finde egnet placering af akkumuleringstank og udpumpningsanlæg

• Der skal ændres i lokalplanen
• Der skal laves et projektforslag

• Kommunal sagsbehandling
• Ansøges i konverteringspuljen hos Energistyrelsen



Kommunens rolle:

• Lave opdateret varmeforsyningsplan
• Skal der fjernvarme til Serritslev ??
• Skal afklares inden jul (efter Regeringens udmelding)

• Behandle projektforslag
• Vurdere samfundsøkonomiske konsekvenser

• Brønderslev Kommune
• Overholdelse af varmeforsyningslov, planlov, m.v.
• Miljøforhold

• Gennemgå lokalplanerne bl.a. 2301-01 – Serritslev by (januar 2003) 
• Side 5 – Teknisk forsyning foreskriver opvarmning med naturgas



Opsummering for den videre proces:
• Positiv tilkendegivelser. 

- Vi skal have mindst 150 kommende kunder der melder positivt tilbage på skrift
- Mail til forsyning@bronderslevforsyning.dk

- Navn
- Adresse
- gerne vedhæftet sidste årsafregning af naturgas
- gerne med BBR m²

- Der skal deponeres kr. 10.000 som tilbagebetales, hvis ikke projektet kan gennemføres

• Tidsperspektiv
• Tilkendegivelser 2 måneder
• Myndighedsfase og planlægningsfase 6 - 9 måneder
• Tilslutningsaftaler og projektopstart om ca. 1 år
• Udførselsperiode ca. 1½ - 2 år

• Der skal ændres i lokalplanen og laves ny varmeplan
• Der skal laves et projektforslag

• Kommunal sagsbehandling
• Ansøges i fjernvarmepuljen hos Energistyrelsen

mailto:forsyning@bronderslevforsyning.dk


Afrunding og spørgsmål

• For yderligere information, beregning af eksakt varmeforbrug, m.v. – så kontakt: 
• Steven S. Nielsen: ssn@bronderslevforsyning.dk
• Poul V. Jensen: pvj@bronderslevforsyning.dk
• Find os på; www.bronderslevforsyning.dk

mailto:ssn@bronderslevforsyning.dk
mailto:pvj@bronderslevforsyning.dk
http://www.bronderslevforsyning.dk/
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