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KOPI TIL OFFENTLIGGØRELSE 
 
 
 
 
 
Projektgodkendelse til fjernvarmeforsyning af Fabriksvej, Ener-
givej, Damgårdsvej, Gørtlervej, Bødkervej, Fælledvej og Hjulma-
gervej. 
 
 
Formål og baggrund  
Struer Energi Fjernvarme A/S er ejet af Struer kommune. Struer 
Energi Fjernvarme A/S forsyner Struer by samt en række omegns-
byer med fjernvarme.  
 
Projektforslaget behandler Struer Energi Fjernvarmes ønske om at 
forsyne Fabriksvej, Energivej, Damgårdsvej, Gørtlervej, Bødkervej, 
Fælledvej og Hjulmagervej med fjernvarme. Området er i dag udlagt 
som forsyningsområde med naturgas. 
Struer Energi Fjernvarme ønske er baseret på borgerhenvendelser 
fra områderne om muligheden for at få fjernvarme fra Struer Energi.  
 
Afgørelse  
Struer Kommune meddeler i henhold til § 4 i lov om varmeforsyning 
godkendelse af projektforslag som beskrevet i ansøgning modtaget af 
kommunen den 18. august 2022.  
 
Godkendelsen af projektforslaget gives i henhold til projektbekendt-
gørelsen. Andre relevante tilladelser eller godkendelser fra kommu-
nen for realisering af projektet skal indhentes særskilt. Det er ansø-
gers ansvar at relevante tilladelser og godkendelser er indhentet.  
 
Konklusion  
Projektforslaget udviser et samfundsøkonomisk overskud. Økono-
mien vurderes at være både robust og retvisende. Der er samtidig 
vurderet på, at projektet er i overensstemmelse med de overordnede 
energipolitiske mål.  
 
Der kommer hertil en positiv selskabsøkonomi og brugerøkonomi.  
 
Det er den samlede vurdering, at projektforslaget er i fuld overens-
stemmelse med bestemmelserne i projektbekendtgørelsen samt var-
meforsyningslovens formålsparagraf. Projektforslaget fremmer den 
mest samfundsøkonomiske, herunder miljømæssige fordelagtige an-
vendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt 
vand.  
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Projektbeskrivelse  
Fjernvarmeproduktionen i Struer sker dels fra MEC BioHeat & Power 
(MEC) og dels fra naturgasfyrede kedelcentraler forskellige steder i 
Struer. 
På MEC produceres varmen på både affald, flis, halm, elkedel og bio-
gas fra Maabjerg BioEnergy. Fra 2012 begyndte Maabjerg BioEnergy 
desuden at levere varme til transmissionsnettet som overskudsvarme 
fra dennes kraftvarmeproduktion baseret på biogas. 
Struer Energi Fjernvarme arbejder på at installere en 15 MW elkedel 
på en af varmecentralerne i Struer og ligeledes er flere af Struers 
virksomheder der har ønsket at levere overskudsvarme til fjernvarme-
forsyningen. 
 
På MEC betyder udvidelsen af forsyningsområdet, at der skal anven-
des mere brændsel i form af el, halm og flis, mens affaldsforbruget er 
uændret. Forbruget af biogas falder en anelse ved bypass af turbi-
nen, som i stedet anvendes på Maabjerg BioEnergy biogasmotorer. 
 
Ved fuld tilslutning i området forventes et samlet, årligt varmebehov 
på 3609 MWh. Ledningstabet i fjernvarmeledninger og stikledninger 
er bestemt til 254 MWh. 
 
Hoved- og stikledninger etableres i 2023. 
 
Økonomi  
De energi-, miljø- og samfundsøkonomiske konsekvenser ved gen-
nemførelsen af projektet er beregnet i overensstemmelse med Ener-
gistyrelsens vejledning. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser 
på energiområdet, juli 2021 og Samfundsøkonomiske beregningsfor-
udsætninger for energipriser og emissioner, 2022. 
Alle omkostninger i projektet er over en 20-årig periode og omregnet 
til nutidsværdi ved hjælp af en kalkulationsrente på 4%. 
I beregningerne er der i henhold til vejledningen taget udgangspunkt i 
prognoser for brændselsprisudviklingen de kommende 20 år.  
I beregningerne er der desuden taget højde for statens energiafgifts-
provenu, og det reducerede afgiftsgrundlag ved fjernvarme i forhold til 
individuel naturgasfyring indgår i beregningerne efter korrektion med 
en forvridningsfaktor på 10%. 
 
Selskabsøkonomi:  
I projektforslaget er der foretaget en selskabsøkonomisk beregning 
over 20 år af konsekvenserne ved fjernvarmeforsyning af området. 
Ved en varmepris på 0,422 øre pr kWh ekskl. moms opnås en sel-
skabsøkonomisk gevinst i nutidsværdi på ca. 3,9 mio. kr. 
 
Forbrugerøkonomi:  
Brugerøkonomiske1 konsekvenser for varmeforsyning via hhv. indivi-
duel forsyning og fjernvarme er undersøgt. De løbende udgifter til 
fjernvarme er baseret på taksterne for Struer Forsyning Fjernvarme 
A/S i 2022. 

 
1 Bilag D, Brugerøkonomi 
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For erhvervsejendomme vil fjernvarmeforsyning give anledning til en 
økonomisk besparelse på omkring 4.000 kr. pr år i gennemsnit. 
 
Samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser:  
Beregningerne viser at fjernvarmeforsyning frem for individuel forsy-
ning af området vil give anledning til en samfundsøkonomisk bespa-
relse på ca. 2,261 mio. kr. i nutidsværdi over 20 år 
 
De miljømæssige beregninger viser en stigning i udledning af CO2 
ækvivalenter på 2280 tons over en 20-årig periode. 
MEC er affaldsforbrændingsanlæg, der har det til en opgave at af-
brænde det affald der ikke kan genbruges. En del af varmen bliver til 
el og resten til varme. 
CO2 udledningen fra Struer Energi Fjernvarme var i 2020 67,1 
g/kWh. 
 
Høring af projektforslaget  
I henhold til Varmeforsyningsloven og projektbekendtgørelsen er be-
rørte parter blevet hørt. Projektforslaget har været i høring i perioden 
19. oktober – 16. november 2022. Der er ikke kommet bemærkninger 
til projektforslaget. 
 
Retsgrundlag  
Afgørelsen er truffet i henhold til:  
 

• Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 
er nærmere reguleret i varmeforsyningsloven – Varmeforsy-
ningsloven - (lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 
om varmeforsyning med tilhørende ændringer).  

• Godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg 
– projektbekendtgørelse - (Bekendtgørelse nr. 818 af 4. maj 
2021).  

 
Offentliggørelse  
Afgørelsen er fremsendt til ansøger og dennes rådgiver den. 17. no-
vember 2022. Hertil er der fremsendt kopi til Evida og Vestforsyning 
A/S.  
 
Afgørelsen er offentliggjort på Struer Kommunes hjemmeside den 17. 
november 2022. Projektgodkendelse offentliggøres på plandata.dk. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Carsten Dietz Pedersen 
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Bilag 1 – Klagevejledning  
 
Afgørelsen kan påklages til Energiklagenævnet (jf. projektbekendtgø-
relsen § 32, stk. 1).  
 
Klagefristen udløber torsdag den 15. december 2022, kl. 23.59.  
 
Afgørelsen kan ifølge projektbekendtgørelsens § 32, stk. 2 inden 4 
uger skriftlig påklages til Energiklagenævnet, og eventuel klage skal 
senest ved klagefristens udløb være modtaget i Nævnenes Hus. Kla-
gen skal være skriftlig med angivelse af de synspunkter, som klagen 
støttes på. Den afgørelse, der klages over, bør vedlægges klagen.  
 
Energiklagenævnet orienterer Struer Kommune om klagen.  
 
Klagen kan sendes pr. e-mail til: ekn@naevneneshus.dk   
 
Eller pr. post til postadressen:  
 
Nævnenes Hus  
Energiklagenævnet  
Toldboden 2  
8800 Viborg  
 
Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er 
modtaget i rette tid. Der henvises til klagenævnets hjemmeside, 
www.ekn.dk, under menuen ”Klagebehandling”  
 
Betingelser, mens en klage behandles Inden for klagefristen på 4 
uger samt efter at en evt. klage er indgivet, vil påbegyndelsen af pro-
jektet være på projektansøgers eget ansvar. Klager har ikke umiddel-
bart opsættende virkning, men Energiklagenævnet kan i særlige til-
fælde træffe afgørelse om, at en klage skal have opsættende virkning 
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