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8. Godkendelse af projekt for solvarmeanlæg i Løgstrup
Sagsnr.:
15/14486
Sagsansvarlig: Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

SAGSFREMSTILLING
Sagen blev på møde den 28. maj 2015 udsat indtil forelæggelse af lokalplanen.
Løgstrup Varmeværk baserer i dag al varmeproduktionen på naturgas. Da prisen for naturgas og
andre fossile brændsler forventes at stige i fremtiden, ønsker Løgstrup Varmeværk at etablere et
solvarmeanlæg som supplement til den nuværende varmeproduktion.
Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. ansøger om at få godkendt et varmeprojekt efter bekendtgørelse om
godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen). Oversigtskort
fremgår af bilag 1 og projektforslaget fremgår af bilag 2.
Projektforslaget indeholder to adskilte og indbyrdes uafhængige projekter:
1. Etablering et solvarmeanlæg ved Kølsenvej med en solfangerflade på ca. 7.000 m2 samt
glykoltank, akkumuleringstank og en teknikbygning indeholdende varmeveksler, pumper, ventiler,
styring m.v. Mellem det nuværende kraftvarmeværk på Kølsenvej 14A og solvarmeanlægget
bliver der etableret en varmetransmissionsledning. Det endelige tracé af denne ledning er ikke
fastlagt på nuværende tidspunkt. Dog forventes det, at denne vil blive placeret i den nordlige kant
af Kølsenvej, som er en offentlig vej.
2. Nedlæggelse af kedelcentral på Møllevang og etablering af naturgaskedel på kraftvarmeværket
på Kølsenvej 14A, hvilket skal sikre den mest effektive og økonomiske drift med det samlede
produktionsanlæg samt minimere antallet af produktionssteder.
Varmeværket ønsker, at en godkendelse af projektet opdeles i to separate godkendelser, da
varmeværket i første omgang forventer at igangsætte etableringen af solvarmeanlægget og efter en
periode, når solvarmeanlægget er sat i drift, ønsker at nedlægge kedelcentralen og etablere den nye
kedelkapacitet på Kølsenvej 14A.
Projektforslaget er så vidt muligt koordineret med udarbejdelse af lokalplan nr. 437, som udvalget på
mødet den 13. august 2015, sag nr. 4, indstillede godkendt af Byrådet.
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.
Ejerforhold
Det fremgår af projektforslaget, at der ikke er indgået aftale med den berørte grundejer, med henblik
på udmatrikulering og overtagelse samt tinglysning af de nødvendige servitutrettigheder for det
nødvendige grundareal. Hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale, giver varmeforsyningsloven
mulighed for ekspropriation, hvis det er af væsentlig betydning for etableringen af de for et godkendt
kollektivt varmeforsyningsanlæg nødvendige rørledninger og varmeforsyningsanlæg. Beslutning om
ekspropriation kan træffes af Byrådet, men under krav om nødvendighed, hvor der tages stilling til
ekspropriationens omfang og rimelighed samt forholdsmæssighed, så indgrebet bliver mindst
indgribende, og ekspropriationen ikke går videre end påkrævet.
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Høring af berørte parter
Forvaltningen har i henhold til projektbekendtgørelsen foretaget en 4 ugers høring af de berørte parter
fra den 25. februar til den 26. marts 2015. De berørte parter er:
·
HMN Naturgas I/S
·
grundejer Poul Erik Haubro, Kølsenvej 23, 8831 Løgstrup
Parterne har sendt høringssvar, som fremgår af bilag 3.
Høringssvaret fra grundejeren omhandler primært forhold i lokalplanlægningen, og ingen forhold som
kræver nærmere afklaring, inden projektforslaget kan godkendes efter projektbekendtgørelsen.
Høringssvaret fra HMN Naturgas omhandler ønske om redegørelse for, hvorfor den ny spids- og
reservelastkedel har en varmeeffekt på 6,0 MW, når det maksimale effektbehov er oplyst til 5,0 MW.
Løgstrup Varmeværk redegjorde for dette i et svar til HMN Naturgas, som fremgår af bilag 4.
På en partshøring om dette svar bemærker HMN Naturgas, at selskabet fortsat undrer sig over
størrelse på den nye kedel, og erindrer om, ”at kommunalbestyrelsen skal godkende det
samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, hvorfor Viborg Kommune må afgøre om den ønskede
dimensionering af den nye gaskedel er korrekt”. Kommentaren fremgår af bilag 5.
Forvaltningens vurdering
I forhold til høringssvaret og bemærkningen fra HMN Naturgas vurderer Forvaltningen, at den
ønskede dimensionering af den nye gaskedel er fornuftig. Forvaltningen kan tilslutte sig redegørelsen
fra Løgstrup Varmeværk og begrundelsen om, at det nødvendige effektbehov kan overstige et
teoretisk beregnet effektbehov på 5,0 MW i ekstreme vintersituationer eller efter nedbrud, hvor der kan
være behov for at genopvarme ledningsnettet. Desuden konstaterer Forvaltningen, at den ønskede
kedelkapacitet i Løgstrup er helt normal, når værket sammenlignes med varmeværkerne i Ørum,
Møldrup, Frederiks og Skals. Disse varmeværker producerer varme i nogenlunde samme
størrelsesorden, og af disse har Løgstrup Varmeværk i dag den mindste kedelkapacitet og med den
nye gaskedel vil Løgstrup Varmeværk få den mellemste kedelkapacitet.
I forhold til lovgrundlaget vurderer Forvaltningen, at projektforslaget opfylder betingelserne i
projektbekendtgørelsen:
·
Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse.
·
Projektet medfører et samfundsøkonomisk overskud på ca. 4,9 mio. kr. over
betragtningsperioden i forhold til referencen som er fortsat drift på varmeværkets eksisterende
anlæg.
Forvaltningen vurderer, at projektforslagets samfundsøkonomiske analyse indeholder relevante
scenarier, som det kræves i bekendtgørelsen. Der er på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at
opstille og regne på et scenarium i projektforslaget med et kommende Apple datacenter, hvorfra
overskudsvarme forventes at kunne udnyttes til fjernvarmeforsyning.
Forvaltningen anbefaler, at der knyttes vilkår om tidsbegrænsning af projektgodkendelsen, så der
inden for 3 år kan etableres et solvarmeanlæg med tilhørende teknikbygning, akkumuleringstank,
solvarmefelt, transmissionsledning m.v.
En sådan tidsbegrænsning har til formål at mindske risikoen for, at solvarmeanlægget etableres på et
tidspunkt, hvor det er muligt at etablere et mere samfundsøkonomisk fordelagtigt
varmeproduktionsanlæg. Med et Apple datacenter kan der opstå en helt ny situation for
varmeforsyningen, hvor al overskudsvarmen sandsynligvis ikke kan udnyttes i lokale fjernvarmenet,
særligt i sommerperioden. I så fald kan det være uhensigtsmæssigt, at der lokalt investeres i
solvarmeanlæg.
Projektforslaget viser en simpel tilbagebetalingstid på 7,7 år for et solvarmeanlæg i Løgstrup. Der er
pt. ingen oplysninger om, hvornår der evt. kan være nye fjernvarmeanlæg i drift, der kan levere
overskudsvarme fra Apple datacenter til Løgstrup. Det er altså uvist, hvor stor en del af investeringen i
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solvarmeanlægget, der kan være tilbagebetalt, inden fjernvarmenettet i Løgstrup evt. kan forsynes
med overskudsvarme fra Apple datacenter.
Økonomiske konsekvenser
Kommunen har mulighed for, men er ikke forpligtet til, at stille en garanti for en privat virksomheds
optagelse af lån til etablering og drift af anlæg med henblik på produktion af varme til kollektiv
varmeforsyning. Løgstrup Varmeværk har endnu ikke ansøgt om en kommunegaranti til at optage lån i
KommuneKredit. Det er normal procedure, at et varmeværk først søger om kommunegaranti, efter at
projektet er godkendt efter varmeforsyningsloven. Projektgodkendelsen forpligtiger ikke Kommunen til
at stille en kommunegaranti. Udstedelse af en kommunegaranti kræver en særskilt politisk behandling,
inden projektet igangsættes.
BILAG
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben

Oversigtskort
Projektforslag
Høringssvar
Svar fra Løgstrup Varmeværk
Kommentar fra HMN Naturgas

157802/15
157803/15
157804/15
157805/15
157806/15

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
at udvalget godkender et projekt for et solvarmeanlæg med tilhørende teknikbygning,
akkumuleringstank, solvarmefelt, transmissionsledning m.v. med vilkår om, at projektet må
gennemføres inden for 3 år efter godkendelsen,
at udvalget godkender et projekt for nedlæggelse af kedelcentralen på Møllevang og etableres en ny
naturgaskedel på kraftvarmeværket på Kølsenvej 14A.
BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 03-09-2015
Fraværende: Anna Margrethe Engbæk Schmidt
Indstillingen blev godkendt
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