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DAGSORDEN
Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af boligområde i Ulriksdal i Viborg

Projektforslag for udbygning af fjernvarmenet
Viborg Kommune har modtaget et projektforslag af 8. oktober 2010 fra Viborg Fjernvarme for varmeforsyning af et boligområde i Viborgs nordvestlige bydel. Oversigtskort fremgår af bilag nr. 1. Projektet
omhandler konvertering fra individuel naturgas til fjernvarme. I projektforslaget foreslås det således, at
gasledninger i området fjernes, og at der etableres et fjernvarmenet i stedet for. Projektforslaget fremgår af bilag nr. 2. Til projektforslaget er der tilføjet et rettelsesblad pga. opdateringer i forbindelse med
høringer af de berørte forsyningsselskaber.
Projektet er udarbejdet på baggrund af en forespørgsel fra Boligselskabet Sct. Jørgen om muligheden
for at skifte fra naturgas til fjernvarme, for deres ejendomme beliggende i boligområdet Ulriksdal. Boligselskabet står overfor en større udskiftning af de individuelle kedler i området.
Projektets gennemførelse kræver godkendelse af Byrådet i henhold til ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 1295 af 13/12 2005” (projektbekendtgørelsen).
Nuværende varmeforsyning
Området er i dag kollektivt varmeforsynet med individuel naturgas i overensstemmelse med den afgrænsning af kollektive varmeforsyningsområder, som blev vedtaget af Viborg Byråd den 1. oktober
1992.
Projektforslagets forsyningsområde er omfattet af lokalplan nr. 84 for et boligområde ved Ulriksdal. Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
Høring af berørte forsyningsselskaber
Forvaltningen har ved møder med HMN Naturgas I/S (tidligere Naturgas Midt-Nord) drøftet konvertering
fra naturgas til fjernvarme i Ulriksdal.
Forvaltningen har i henhold til projektbekendtgørelsen foretaget en 4 ugers høring fra den 8. oktober til
den 8. november 2010, hvor ovennævnte projektforslag blev fremsendt til de berørte forsyningsselskaber Energi Viborg A/S og HMN Naturgas I/S. I høringsperioden har forvaltningen den 4. november 2010
modtaget høringssvar fra HMN Naturgas I/S som fremgår af bilag nr. 3. Derefter er der foretaget partshøringer af både Viborg Fjernvarme og HMN Naturgas I/S og svarene heraf fremgår af hhv. bilag nr. 4
og 5. Udgangspunktet for forvaltningens vurderinger har været de oplysninger, der er fremkommet i
ansøgningen og i forbindelse med parthøring.
Oplysninger om selskabsøkonomi
Forvaltningen har anmodet HMN Naturgas I/S om at redegøre for, hvilken økonomiske konsekvenser
projektforslaget kan medføre for selskabet med henblik på at tilvejebringe et grundlag for, at Byrådet
kan vurdere, om en ændring af afgrænsningen mellem naturgas- og fjernvarmeområder vil medføre, at
selskabsøkonomien i HMN Naturgas I/S forrykkes væsentlig. Byrådet skal foretage denne vurdering jf.
projektbekendtgørelsen.
Forvaltningen anmodede om oplysningerne i brev af 8. oktober 2010 samt brev af 10. november 2010
som fremgår af bilag nr. 6. HMN Naturgas I/S fremsendte delvis disse oplysninger i høringssvaret, som
fremgår af bilag nr. 3 og delvis i udtalelse til partshøring som fremgår af bilag nr. 4.
HMN Naturgas I/S oplyser bl.a., at et beløb på 757.218 kr. i nutidsværdi afspejler 5 års tab af distributionsindtægter ved en konvertering af samtlige ejendomme. Der er derimod ikke fremlagt dokumentation
for manglende restafskrivninger i nettet i det pågældende område.
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Forvaltningens bemærkninger
Lovgrundlag
Projektets gennemførelse kræver godkendelse af Byrådet. Det påhviler Byrådet at behandle og godkende projekter, der opfylder gældende betingelser i projektbekendtgørelsen.
Forinden Byrådet kan meddele godkendelse, skal Byrådet jf. projektbekendtgørelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. Byrådet skal ved vurderingen
påse, at projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningsloven herunder formålsbestemmelsen,
samt at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.
Idet projektet ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet gælder det i henhold til projektbekendtgørelsen, at Byrådet kun kan godkende projektet, hvis
samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig.
Sammenhæng med kommunens overordnede varmeplanlægning
Projektforslaget bidrager til at opfylde regeringens energipolitiske målsætninger. Regeringen skrev den
27. januar 2009 til alle kommunalbestyrelser med en opfordring om at sætte skub i konverteringsprojekter fra naturgasforsyning til fjernvarme. Brevet fremgår af bilag nr. 7.
I Viborg Kommunes Klimastrategi er det målet, at ”Kommunens udledning af drivhusgasser reduceres,
så kommunen som helhed bliver CO2 neutral.”. For at opfylde denne målsætning, fastlægger klimastrategien, at varmeplanlægningen for Viborg Kommune skal gennemgås med henblik på at revurdere de
fremtidige forsyningsprincipper set i lyset af klimaudviklingen, herunder aktivt at arbejde for:
 at der kan ske en udbygning af fjernvarmeforsyningen i hele kommunen
 at der kan etableres CO2 neutrale varmeanlæg som f.eks. biogasanlæg, bio(kraft)varmeanlæg
og slamforbrændingsanlæg samt geotermiske anlæg, hvis dette er en teknisk mulighed.
Projektet stemmer overens med denne strategi, idet det både omhandler udbygning af fjernvarmenet og
dermed udvikler en bedre infrastruktur der kan understøtte varmeforsyning fra CO2 neutrale varmeanlæg.
Økonomiske konsekvenser
Godkendelse af projektet medfører ingen økonomiske konsekvenser for Viborg Kommune.
Forvaltningens vurdering
Forvaltningens nærmere vurderinger fremgår af bilag 8. Konklusionen er, at projektforslaget opfylder
betingelserne i projektbekendtgørelsen:
1. Det er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse.
2. Det er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, hvilket taler for at ændre den nuværende områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme. Projektforslaget udviser et samfundsøkonomisk overskud på knap 2 mio. kr. efter Energistyrelsens beregningsforudsætninger.
3. Områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig. Der er tale om et mindre konverteringsprojekt og anlægsinvesteringerne i naturgasnettet i det pågældende område skønnes at være stort set fuldt afskrevne.
Forvaltningens nærmere begrundelser for disse vurderinger fremgår af bilag nr. 8.
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Bilag
Bilag nr. 1
Bilag nr. 2
Bilag nr. 3
Bilag nr. 4
Bilag nr. 5
Bilag nr. 6
Bilag nr. 7
Bilag nr. 8

Oversigtskort
Projektforslag for Ulriksdal af 8.10.10 fra Viborg Fjernvarme inkl. rettelsesblad.
Høringssvar fra HMN Naturgas I/S af 4.11.10
Udtalelse fra Viborg Fjernvarme af 22.11.10
Udtalelse fra HMN Naturgas I/S af 15.12.10
Brev af 10.11.10 til HMN Naturgas I/S vedr. selskabsøkonomiske konsekvenser
Brev af 27.01.09 fra tidligere Klima- og energiminister Connie Hedegaard
Forvaltningens uddybende bemærkninger

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø foreslår, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
at
at
at

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområde i Ulriksdal i Viborg godkendes, herunder
Viborg Fjernvarmes forsyningsområde udvides, således at Viborg Fjernvarme overtager forsyningspligten i takt med at forsyningsledninger bliver etableret.
ledningsnet i det ovennævnte område etableres, samt at eksisterende gasledninger fjernes.

BESLUTNING:
Klima- og Miljøudvalget indstiller til Byrådet,
at
at
at

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområde i Ulriksdal i Viborg godkendes, herunder
Viborg Fjernvarmes forsyningsområde udvides, således at Viborg Fjernvarme overtager forsyningspligten i takt med at forsyningsledninger bliver etableret.
ledningsnet i det ovennævnte område etableres, samt at eksisterende gasledninger fjernes.

Henriette Mikkelsen deltog ikke i behandlingen.
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