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Revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning til individuel 

forsyning i Højbjerg Vang i Øverød  

1. Sammenfatning  

HMN GasNet P/S (herefter benævnt HMN) anmoder Rudersdal Kommune om at 

godkende et revideret projektforslag om, at 29 ikke-potentielle gaskunder i for-

syningsområde Højbjerg Vang i Øverød ikke længere er pålagt tilslutningspligt 

til naturgas ved ny bebyggelse, men i stedet overgår til individuel forsyning.   

 

Rudersdal Kommune anmodes således om, at matrikelnumrene for de 29 ikke-

potentielle gaskunder i forsyningsområde Højbjerg Vang udgår af det tidligere 

godkendte naturgasområde og af servitutten Deklaration vedr. tilslutningspligt 

m.v. til kollektivt naturgasforsyningsanlæg af 28. februar 2007.  

 

Anmodningen til Rudersdal Kommune skal ses på baggrund af selskabsøkono-

miske og samfundsøkonomiske hensyn.  

 

Med den nuværende tilslutningspligt til naturgas ved ny bebyggelse vil det be-

tyde, at ejendommene kan kræve at blive forsynet med naturgas. For at kunne 

forsyne disse 29 ejendomme vil der skulle etableres gadeledning, hvilket vil blive 

uforholdsmæssigt dyrt for HMN som forsyningsselskab. Hvis blot én enkelt eller 

et fåtal af ejendomme vælger at blive forsynet med naturgas skal der etableres 

gadeledning, selvom det vil være selskabsøkonomisk urentabelt for HMN. Ek-

sempelvis vil det kunne koste HMN op mod 400.000 kr. ekskl. moms, hvis ejen-

dommen længst væk fra en eksisterende gadeledning kræver at blive forsynet 

med naturgas.  

 

Samfundsøkonomisk vil det være dyrere at forsyne de 29 ejendomme med natur-

gas frem for at forsætte med brug af individuel elvarme. Set over en 20-årig pe-

riode med fortsættelse af nuværende tilslutningstakt vil de samfundsøkonomiske 

omkostninger være 349.600 kr. større, hvis der konverteres til naturgasbaseret 

varmeforsyning, jf. tabel 3. En liste med hus- og matrikelnumre for de 29 ejen-

domme fremgår af tabel 1. 

Rudersdal Kommune 

Øverødvej 2 

2840 Holte 

Att: Jacob Elkjær (JAEL@rudersdal.dk) 
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Brugerøkonomiske beregninger viser ganske vist et brugerøkonomisk incitament 

til at vælge enten en naturgas- eller varmepumpeinstallation i forhold til indivi-

duel elvarme. Efter 22 års mulighed (februar 1994 - februar 2016) er det dog kun 

14 % af ejendommene i forsyningsområdet, der har valgt at konvertere til natur-

gas. Den manglende konvertering skyldes givetvis, at forbrugere nu og her skal 

betale ca. 115.000 kr. inkl. moms for investeringen og besparelsen ved naturgas-

installation derfor først er tjent ind efter en længere årrække.   
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2. Forsyningsområde Højbjerg Vang – konverteringshastighed, matri-

kelnumre og potentielle gaskunder   

HMN (tilbage i 1994 benævnt HNG) fremsendte i februar 1994 et projektforslag 

for naturgasforsyning af Højbjerg Vang i Øverød, jf. bilag 1. 

 

Projektforslaget fra februar 1994 er ikke blevet gennemført som oprindelig til-

tænkt, hvorfor HMN finder det nødvendigt med et revideret projektforslag, der 

beskriver de aktuelle forhold.  

 

I det oprindelige forsyningsområde Højbjerg Vang af februar 1994 var der 16 

parcelhuse og 23 rækkehuse beliggende i Søllerød Kommune, hvortil der var for-

ventet en sluttilslutning på 75 % til naturgasforsyning. Sidenhen er antallet af 

husnumre vokset fra 39 til 56 i 2016, jf. OIS.dk og bilag 4. HMN kan hertil op-

lyse, at den faktiske konverteringstakt over den 22-årige periode fra februar 1994 

til februar 2016 har været på samlet set 14 % (8 ejendomme), hvilket dermed er 

væsentlig lavere end oprindelig forventet. HMN anser det derfor ikke realistisk, 

at den påtænkte tilslutning til naturgas bliver realiseret. 

 

HMN kan dertil påvise, at 19 ud af de 56 ejendomme lægger tæt på en gasledning 

og en tilslutning til naturgasforsyning kun vil kræve en stikledning ind til selve 

huset. HMN anser derfor disse ejendomme som potentielle kunder, da det ikke 

vil betyde større etableringsomkostninger for HMN. 

 

For de resterende 29 ejendomme kan HMN ligeledes påvise, at der før en eventuel 

tilslutning til naturgas vil være behov for etablering af gadeledning til en samlet 

pris på 413.714 kr. ekskl. moms inkl. drift. HMN anser ikke de 29 ejendomme 

som potentielle gaskunder, da det vil være selskabsøkonomisk urentabelt for 

HMN. 

 

Begrundelsen for den manglende etablering af gadeledning for de 29 ejendomme 

kan findes i det oprindelige projektforslag af februar 1994. Det fremgår heraf, at 

naturgasledningerne kun vil blive anlagt under forudsætning af, at der opnås den 

nødvendige starttilslutning til naturgasforsyningen, som gør det rentabelt at for-

syne området. 

  

Det fremgår af bilag 2: Deklaration vedr. tilslutningspligt m.v. til kollektivt na-

turgasforsyningsanlæg af 28. februar 2007, at der bl.a. for Højbjerg Vang i Øve-

rød er tilslutningspligt til naturgas ved ny bebyggelse. I forlængelse af HMN’s 

ønske om ophævelse af forsyningspligt skal matrikelnumrene for de 29 ejen-

domme udgå af servitutten. Matrikelnumrene for de 29 ejendomme fremgår af 

bilag 2, og er ligeledes skrevet ind i tabel 1.  

 

Et oversigtskort over den nye områdeafgrænsning fremgår af bilag 3. 
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Naturgaskunder har ret til at blive forsynet med naturgas. Det vil således betyde, 

at forsyningspligten for HMN fastholdes over for de 8 eksisterende naturgaskun-

der og de 19 potentielle gaskunder.  

 

Tabel 1: Udtræk fra OIS om ejendomsdata (bilag 4) 
 

Gasforsynede 

ejendomme 

Potentielle gaskunder 

– vil kræve etablering 

af stikledning 

Ikke-potentielle kunder  

– kræver større investering 

i form af etablering af ga-

deledning 

Matrikelnr. for ikke-

potentielle kunder ift. 

deklaration om tilslut-

ningspligt, jf. bilag 2  

Husnummer Højbjerg Vang 2 Højbjerg Vang 1 Højbjerg Vang 4 4qe 

Højbjerg Vang 20B Højbjerg Vang 3 Højbjerg Vang 5  4qd 

Højbjerg Vang 20C Højbjerg Vang 16  Højbjerg Vang 6  4qh 

Højbjerg Vang 20D Højbjerg Vang 18 Højbjerg Vang 7  4qc 

Højbjerg Vang 29 Højbjerg Vang 20A Højbjerg Vang 8 4ql 

Højbjerg Vang 36  Højbjerg Vang 21 Højbjerg Vang 9 4qg 

Højbjerg Vang 40 Højbjerg Vang 22 Højbjerg Vang 10 4qm 

Højbjerg Vang 64 Højbjerg Vang 23 Højbjerg Vang 11 4qf 

 Højbjerg Vang 24 Højbjerg Vang 12 4qn 

 Højbjerg Vang 25 Højbjerg Vang 13  4qk 

 Højbjerg Vang 26 Højbjerg Vang 14  4qt 

 Højbjerg Vang 27 Højbjerg Vang 15 4qi 

  Højbjerg Vang 31 Højbjerg Vang 17 4qo 

 Højbjerg Vang 33 Højbjerg Vang 19 4qp 

 Højbjerg Vang 35 Højbjerg Vang 37 5br 

 Højbjerg Vang 38 Højbjerg Vang 39 5bq 

 Højbjerg Vang 42 Højbjerg Vang 41 5bp 

 Højbjerg Vang 44 Højbjerg Vang 43 5bo 

 Højbjerg Vang 66 Højbjerg Vang 45 5bn 

  Højbjerg Vang 46 5cb 

  Højbjerg Vang 47 5bm 

  Højbjerg Vang 48 5cc 

  Højbjerg Vang 50 5cd 

  Højbjerg Vang 52 5ce 

  Højbjerg Vang 54 5cf 

  Højbjerg Vang 56 5cg 

  Højbjerg Vang 58 5ch 

  Højbjerg Vang 60 5ci 

  Højbjerg Vang 62 5ck 

I alt 8 19 29 

Procent 14,3 % 33,9 % 51,8 % 
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3. Brugerøkonomi 

HMN har regnet på brugerøkonomi for naturgaskunder og varmepumpekunder 

efter HMN’s faktiske dokumenterede priser og Teknologikatalogets priser. Disse 

forudsætninger lægges til grund for de brugerøkonomiske omkostninger til op-

varmning med elvarme, der sammenlignes med alternativerne naturgas eller var-

mepumper.  

 

Naturgasprisen er baseret på HMN’s faste 12 måneders priser fra februar 2016. 

Der betales en abonnementspris på 120 kr. inkl. moms til salgsselskabet og 375 

kr. inkl. moms til distributionsselskabet.  

 

De brugerøkonomiske beregninger viser, at der ved valg af naturgas opnås en 

årlig besparelse pr. ejendom på op til 8.369 kr. inkl. moms i forhold til elvarme, 

svarende til ca. 38 %, jf. tabel 2. Det vil dog kræve en investering nu og her på 

ca. 115.000 kr. inkl. moms for en naturgasinstallation.  

 

Ved valg af en varmepumpeløsning vil forbrugeren kunne opnå en årlig bespa-

relse pr. bolig på op til 6.415 kr. inkl. moms i forhold til elvarme, svarende til ca. 

27 %. For en varmepumpeinstallation vil forbrugeren nu og her skulle betale ca. 

165.000 kr. inkl. moms. 
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Tabel 2: Brugerøkonomiske beregninger 

Individuel forsyning                                                                 
Priser inkl. moms  

Enhed 
Elvarme  

Gnm. kunde  

Varmebehov MWh 17,2  

Investering i elvarme kr.  37.500  

Samlede investering  kr.  37.500  

Årlig udgift til opvarmning 1. år      

Amortisering af 18 år 4 %              kr.  2.962  

Eludgifter                                                          kr. 26.960  

Drift af brugerinstallation       

Fast udgift  kr.  469  

Variabel udgift kr.  0  

Drift af brugerinstallation i alt kr.  469  

Årlig varmeudgift i alt uden investering kr. 27.429  

Gennemsnitsomkostning kr./MWh 1.593  

Årlig varmeudgift i alt med investering kr. 30.391  

Gennemsnitsomkostning kr./MWh 1.765  

    

Individuel forsyning                       
Enhed 

Naturgas  Varmepumpe 

Priser inkl. moms Gnm. kunde Gnm. kunde 

Varmebehov MWh 17,2 17, 2 

Investering i varmepumpe kr.  0 103.125 
Investering i radiatorsystem kr.  62.500 62.500 
Investering i kondenserende kedel kr.  37.500 0 
Stikledning ved etablering af gasledning kr.  15.000 0 
Samlede investering  kr.  115.000 165.625 

Virkningsgrad for naturgasfyr % 100 %   
Årligt naturgasforbrug m3 1.565   
COP     3,0 
Årligt elforbrug til varmepumpe MWh   5,7 

Årlig udgift til opvarmning 1. år       
Amortisering af 18 år 4 %              kr.  9.084 13.083 

Naturgaspris (HMN), 2016 inkl. distr. afgift, øvrige afgifter inkl. moms       
Abonnement                                                                                       495 kr/stk kr.  495   
pris 0-20.000 m3                                                                               5,00 kr/m3 kr.  9.787   
Naturgas i alt kr. 10.282   

Eludgifter                                                       kr. 453 9.487 

Drift af brugerinstallation        
Fast udgift  kr.  2.203 1.406 
Variabel udgift kr.  0 0 
Drift af brugerinstallation i alt kr.  2.203 1.406 

Årlig varmeudgift i alt kr. 22.022 23.976 

Gennemsnitsomkostning kr./MWh 1.279 1.393 

    

Besparelse ved elvarme 1 år kr. -5.407 -3.452 
Besparelse ved elvarme 1 år % -25 % -14 % 

    

Besparelse ved elvarme inkl. investering 1 år kr. -8.369 -6.415 
Besparelse ved elvarme inkl. investering 1 år % -38 % -27 % 
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4. Samfundsøkonomi  

HMN har sammenlignet naturgasprojektets samfundsøkonomi med samfunds-

økonomien ved fortsættelse af elvarme. Som alternativ er samfundsøkonomien 

for installation af individuelle luftvarmepumper ligeledes sammenlignet med 

samfundsøkonomien ved fortsættelse af elvarme. Analysen er baseret på de af 

Energistyrelsen senest udmeldte beregningsforudsætninger (april 2016) samt ne-

denstående anlægs- og investeringsomkostninger. De samfundsøkonomiske pri-

ser er ekskl. moms.  

 

 Elvarme: 

o Investering i elvarme: 30.000 kr. 

o Varmevirkningsgrad: 100 % 

o Årlige driftsomk.: 375 kr. 

 

 Luftvarmepumpe (luft til vand): 

o Varmevirkningsgrad: 300 % 

o Investering i varmepumpe: 82.500 kr. 

o Investering i radiatorsystem: 50.000 kr. 

o Årlige driftsomk.: 1.125 kr. 

 

 Naturgasinstallation: 

o Naturgasinstallation 

o Varmevirkningsgrad: 100 % 

o Investering i gaskedel: 30.000 kr. 

o Investering i radiatorsystem: 50.000 kr. 

o Årlige driftsomk.: 1.763 kr. 

 

For stikledninger betales den til enhver tid til Energitilsynet anmeldte pris, som 

pt. er 12.000 kr. ekskl. moms pr. stikledning. Beløbet opkræves af HMN hos 

grundejeren. 

 

 Anlægsinvestering (overslag): 

o 460 meter gadeledning: 413.714 kr. inkl. drift ekskl. moms  

o 29 stikledninger: 29 x 12.000 kr. ekskl. moms 

 

Der er anvendt et varmebehov på 1.565 m3/år svarende til 17,2 MWh. Det er 

baseret på det gennemsnitlige varmebehov for eksisterende gaskunder i forsy-

ningsområdet. 
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Resultatet af den samfundsøkonomiske analyse af elvarme i forhold til naturgas 

er angivet i tabel 3. Det fremgår heraf, at de samfundsøkonomiske omkostninger 

ved naturgasbaseret varmeforsyning er 349.600 kr. større end de samfundsøko-

nomiske omkostninger ved fortsættelse af elvarme set over en 20-årig periode, 

og at naturgasprojektet således ikke er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige 

projekt.  

 

Den samfundsøkonomiske beregning er baseret på den hidtidige tilslutningstakt, 

dvs. 14 procents tilslutning efter 22 år. Der er foretaget følsomhedsberegning på 

en højere tilslutningstakt, jf. tabel 5.  

 

Tabel 3: Samfundsøkonomisk beregning af elvarme ift. naturgas 

 

Resultatet af den samfundsøkonomiske analyse af elvarme i forhold til varme-

pumpe er angivet i tabel 4. Det fremgår heraf, at de samfundsøkonomiske om-

kostninger ved varmepumpevarmeforsyning er 36.200 kr. større end de sam-

fundsøkonomiske omkostninger ved fortsættelse af elvarme set over en 20-årig 

periode. Samfundsøkonomisk er installation af varmepumper eller fortsættelse af 

elvarme nogenlunde tilsvarende fordelagtige. Varmepumper er samfundsøkono-

misk et mere attraktivt alternativ end naturgas.  

 

Tabel 4: Samfundsøkonomisk beregning af elvarme ift. varmepumper 

Nutidsværdi 2016 - 35  

(2016-prisniveau - 1.000 kr) Elvarme Varmepumpe Projektfordel Forskel i pct. 

Brændselskøb netto 303,0 101,0 202,0 66,7% 

Investeringer 92,8 409,8 -317,0 -341,7% 

Driftsomkostninger 9,2 27,5 -18,3 -200,0% 

CO2/CH4/N2O-omkostninger 0,0 0,0 0,0 - 

SO2-omkostninger 0,9 0,3 0,6 66,7% 

NOx-omkostninger 1,7 0,6 1,1 66,7% 

PM2,5-omkostninger 0,0 0,0 0,0 - 

Afgiftsforvridningseffekt -27,5 -9,2 -18,3 66,7% 

Scrapværdi -45,4 -159,2 113,8 -250,7% 

I alt 334,6 370,8 -36,2 -10,8% 

 

  

Nutidsværdi 2016 - 35  

(2016-prisniveau - 1.000 kr) Elvarme Naturgas Projektforskel Forskel i pct. 

Brændselskøb netto 303,0 101,7 201,4 66,5% 

Investeringer 92,8 764,3 -671,5 -723,6% 

Driftsomkostninger 9,2 43,0 -33,9 -370,1% 

CO2/CH4/N2O-omkostninger 0,0 8,6 -8,6 - 

SO2-omkostninger 0,9 0,0 0,9 98,3% 

NOx-omkostninger 1,7 0,8 0,9 53,7% 

PM2,5-omkostninger 0,0 0,0 0,0 - 

Afgiftsforvridningseffekt -27,5 -16,8 -10,7 39,0% 

Scrapværdi -45,4 -217,3 171,9 -378,8% 

I alt 334,6 684,3 -349,6 -104,5% 



 
 

 

9/10 

5.  Følsomhedsanalyse  

Der er i den samfundsøkonomiske analyse antaget, at konverteringstakten på 14 

% over 22 år ligeledes gælder de kommende 20 år. For at vurdere følsomheden 

overfor en større tilslutningstakt antages, at der vil være en tilslutningstakt på 50 

% over 20 år.   

 

Det fremgår af tabel 3 og 5, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved natur-

gasbaseret varmeforsyning falder fra at være 104,5 % til 24,6 % højere end ved 

fortsættelse af elvarme. Samfundsøkonomisk vil naturgas ved 50 % tilslutning 

fortsat være 299.000 kr. større end de samfundsøkonomiske omkostninger ved 

fortsættelse af elvarme set over en 20-årig periode. 

 

Tabel 5: Samfundsøkonomisk beregning af naturgas ift. elvarme – 50 % 

tilslutningstakt over 20 år 

 

Stiger alle brændselspriser med 20 % vil naturgas samfundsøkonomisk fortsat 

være 309.400 kr. større end ved fortsættelse med elvarme set over en 20-årig 

periode, jf. tabel 6. De samfundsøkonomiske meromkostninger ved naturgas vil 

falde fra 104,5 % til 78,3 %, jf. tabel 3 og 6. 

 

Tabel 6: Samfundsøkonomisk beregning af naturgas ift. elvarme – alle 

brændselspriser stiger med 20 % 

 

 

 

Nutidsværdi 2016 - 35  

(2016-prisniveau - 1.000 kr) Elvarme Naturgas Projektfordel Forskel i pct. 

Brændselskøb netto 1.101,0 370,0 731,0 66,4% 

Investeringer 313,0 1.490,5 -1.177,6 -376,3% 

Driftsomkostninger 33,4 156,9 -123,5 -370,1% 

CO2/CH4/N2O-omkostninger 0,0 31,2 -31,2 - 

SO2-omkostninger 3,3 0,1 3,2 98,3% 

NOx-omkostninger 6,1 2,8 3,3 53,8% 

PM2,5-omkostninger 0,0 0,0 0,0 - 

Afgiftsforvridningseffekt -100,3 -61,2 -39,1 39,0% 

Scrapværdi -140,4 -475,3 334,9 -238,5% 

I alt 1.216,0 1.515,1 -299,0 -24,6% 

Nutidsværdi 2016 - 35  

(2016-prisniveau - 1.000 kr) Elvarme Naturgas Projektfordel Forskel i pct. 

Brændselskøb netto 363,6 122,0 241,6 66,5% 

Investeringer 92,8 764,3 -671,5 -723,6% 

Driftsomkostninger 9,2 43,0 -33,9 -370,1% 

CO2/CH4/N2O-omkostninger 0,0 8,6 -8,6 - 

SO2-omkostninger 0,9 0,0 0,9 98,3% 

NOx-omkostninger 1,7 0,8 0,9 53,7% 

PM2,5-omkostninger 0,0 0,0 0,0 - 

Afgiftsforvridningseffekt -27,5 -16,8 -10,7 39,0% 

Scrapværdi -45,4 -217,3 171,9 -378,8% 

I alt 395,2 704,6 -309,4 -78,3% 
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Falder alle brændselspriser med 20 % vil det samfundsøkonomisk være dyrere 

at anvende naturgas frem for elvarme, da den samfundsøkonomiske forskel vil 

stige til 389.900 kr., jf. tabel 7. De samfundsøkonomiske meromkostninger ved 

naturgas vil stige fra 104,5 % til 142,3 %, jf. tabel 3 og 7. 

 

Tabel 7: Samfundsøkonomisk beregning af naturgas ift. elvarme – alle 

brændselspriser falder med 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Christian Dybro 

Analytiker, økonomi og regulering  

Energiplanlægning og Udvikling 

 

 

 

Nutidsværdi 2016 - 35  

(2016-prisniveau - 1.000 kr) Elvarme Naturgas Projektfordel Forskel i pct. 

Brændselskøb netto 242,4 81,3 161,1 6,5% 

Investeringer 92,8 764,3 -671,5 -723,6% 

Driftsomkostninger 9,2 43,0 -33,9 -370,1% 

CO2/CH4/N2O-omkostninger 0,0 8,6 -8,6 - 

SO2-omkostninger 0,9 0,0 0,9 98,3% 

NOx-omkostninger 1,7 0,8 0,9 53,7% 

PM2,5-omkostninger 0,0 0,0 0,0 - 

Afgiftsforvridningseffekt -27,5 -16,8 -10,7 39,0% 

Scrapværdi -45,4 -217,3 171,9 -378,8% 

I alt 274,0 663,9 -389,9 -142,3% 


