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1 Introduktion
I forbindelse med implementering af den nye regulering af fjernvarmesektoren, er 

der udarbejdet et pris- og levetidskatalog (POLKA). Formålet med pris- og leve-

tidskataloget er at standardisere fjernvarmeselskabernes økonomiske afskrivnin-

ger på eksisterende anlægsaktiver.

Denne dokumentationsrapport redegør for, hvordan inputtet til POLKA regnearket 

og vejledningen er blevet udarbejdet og de overvejelser, som konsulentteamet har 

baseret arbejdet på, herunder bidragene fra branchen.

I sidste afsnit angives anbefalinger til det videre arbejde med POLKA.

1.1 Hvad er POLKA?
POLKA regnearket er et værktøj, som selskaberne skal taste deres aktiver ind i 

(antal), og regnearket beregner på baggrund heraf en standardiseret afskrivning 

for det enkelte selskab.

Inputtet til POLKA regnearket består derfor af en aktivliste med tilhørende angivel-

se af standardiserede genanskaffelsesværdier og standardiserede levetider for 

hvert af disse aktiver. 

Aktivlisten i POLKA er opbygget så den følger værdikæden for fjernvarmesektoren 

som illustreret i nedenstående figur.

Figur 1.1 Værdikæden i fjernvarmesektoren

Kilde: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Konkurrenceanalyse af fjernvarmesektoren, 6. 

december 2017

Det har været en forudsætning for arbejdet, at POLKA kan bruges til at afgrænse

omkostninger til hhv.:

1. Produktion

2. Transmission

3. Distribution

Dvs. brændsler og forbrug indgår ikke i POLKA. For at kunne foretage en korrekt 

opdeling af de tekniske anlæg mellem de tre midterste led i værdikæden, og her-

med en korrekte opdeling af omkostningerne, er der behov for, at grænsefladerne 

mellem disse defineres. Se definitionen af grænsefladerne mellem hvert led i kapi-

tel 5.

De standardiserede genanskaffelses priser varierer mellem zoner (by, land mv.) og 

landsdele (regioner). Der er derfor også udarbejdet principper for en zoneinddeling 

og et prisindeks, som så vidt muligt skal tage højde for denne variation. 
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2 Udfordringer
Fjernvarmesektoren er kendetegnet ved en stor diversitet i typer af komponenter 

og anlæg og et bredt mix af teknologier. Herudover benytter fjernvarmesektoren i 

dag ikke fælles standarder for opgørelse af værdien af de samme aktiver. Dette 

medfører selvsagt en stor udfordring med at samle standardiserede data ind og at 

opnå at de estimerede standardværdier er genkendelige for branchen. 

2.1 Priser
Nedenstående liste viser eksempler på, hvordan data i dag opgøres forskelligt af 

selskaberne, og hvilke oplevede prisforskelle, dette kan føre til:

Aktiv Prisforskel

Værdien af en bygning opgøres med 
eller uden erhvervelse af grund samt 
byggemodning

Grundprisen kan medføre et udsving i 
prisen for en bygning på skønsmæssigt 
10%

Prisen på et konkret anlæg som f.eks. 
en el-kedel opgøres hos nogle selskaber 
blot for selve anlæggets hovedkompo-
nenter (f.eks. en el-kedel) mens andre 
inkluderer tilhørende komponenter i 
opgørelsen såsom el-anlæg, fremfø-
ringsanlæg, fjernvarmekobling etc

Tilhørende komponenter kan svinge 
skønsmæssigt fra 15% – 100% af den 
samlede anlægspris

Anlægspriser for varmepumper opgøres 
enten for:
 Selve varmepumpemaskinerne alene
 Inkl. tilhørende udstyr som pumper, 

varme-vekslere, rørføringer, fremfø-
ringsanlæg

 Som en turnkey leverance

Tilhørende udstyr medtages: +30% –
+100% set ift. varmepumpemaskinerne 
alene
Turnkey leverance op til mere end 
+100% set ift. varmepumpemaskinerne 
alene

Anlægspriser for ledninger er formentlig 
det område, hvor priserne kan variere 
mest. Dette skyldes dels de voldsomme 
forskelle på rabatter ved rørindkøb 
(udsving på op til 70%) samt store 
forskelle i entreprenøromkostninger og 

valg af anlægstyper. Hertil kommer 
nogle selskaber opgør:
 Kun rørindkøb + smedearbejde 

+gravearbejder
 Inkl. landinspektør, byggeledelse, 

tilsyn etc.

Inklusion af landindspektør, bygge-
ledelse, til syn etc. fører skønsmæssigt 
til +30% - +100%

Til POLKA er der taget udgangspunkt i de samlede totale omkostninger, dvs. sva-

rende til turnkey omkostningen.

2.2 Levetider
I fjernvarmebranchen benyttes i dag tre forskellige perspektiver på an-

læg/komponenters levetid, som også håndteres forskelligt, som vil føre til helt 

forskellige resultater:

A) Regnskabsmæssig afskrivningshorisont

Fjernvarmeselskaber afskriver typisk deres anlæg i regnskaberne på for-

skellig måde over forskellige levetider. 
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B) Økonomisk levetid

Efter denne betragtning reduceres den tekniske levetid pga. fx politiske 

tendenser, hvorved afskrivningsperioden gøres relativ kort. Som eksempel 

kan nævnes biomasseanlæg, der har en teknisk levetid på 20-30 år, men 

som typisk afskrives over f.eks. 15 år, i forventning om at politiske be-

slutninger vil gøre, at biomasseanlæg generelt ikke er konkurrencedygtige 

i forhold til anden teknologi på den lange bane. Biomasse anses af mange, 

inkl. mange selskaber i fjernvarmesektoren, som et overgangsbrændsel. 

C) Teknisk levetid

Der er forskellige perspektiver på, hvor lang en teknisk levetid et givet an-

læg eller given komponent har. Der er således i fjernvarmebranchen ikke 

en fælles standard for teknisk levetid for ethvert anlæg og enhver kompo-

nent. Dette afhænger af interesser, erfaring og driftsmæssig tilgang (sik-

kerhed). Leverandører af komponenter sætter typisk tekniske levetider 

højt. Selskaberne vil, afhængig af erfaringer, reducere leverandøren leve-

tid.

Til POLKA er der taget udgangspunkt i den tekniske levetid, da det vil være en 

subjektiv vurdering, hvor længe den politiske levetid er.

Eksempler:

Ledninger: Ældre ledningstyper vil typisk antages at have en levetid på 40-50 år. 

Nyere ledningstyper 60 år. Der er i POLKA anvendt en teknisk levetid på alle 

prærør (dvs. fremstillet præisoleret) på 50 år. Denne levetid på 50 år er i øvrigt i 

tråd med Dansk Fjernvarmes egen opfattelse, som det fremgår af Dansk Fjern-

varme’s indledende arbejder til eget POLKA.

Varmemålere: Jf. den største leverandør af varmemålere til de danske fjernvar-

meselskaber (Kamstrup) er den tekniske levetid for en varmemåler på batteri lig 

med batteriets levetid, som er minimum 16 år. Herefter kan batteriets skiftes og 

levetiden øges med yderligere 16 år. Alligevel anser fjernvarmebranchen en var-

memålers levetid for 12 år, baseret på erfaringer. For varmemålere er den tekni-

ske levetid fastsat efter dialog med leverandør og branche.
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3 Kildemateriale
For at sikre et så retvisende datagrundlag som muligt, er aktivlisten, enhedspri-

serne og levetiderne opbygget på baggrund af:

A. Branchens fælles datagrundlag, herunder teknologikatalogerne

B. Konsulenternes erfaringer og projektspecifikke oplysninger fra branchen

På baggrund af tilbagemeldingerne fra branchen på Brancheworkshop 2 foretog 

konsulenterne en udvidet dataindsamling med involvering af selskaber og leveran-

dører for at imødekomme en række af branchens kommentarer til den første ver-

sion af POLKA.

Teknologikatalogerne er anvendt til produktionsanlæg (ca. 15% af aktivlisten). 

Fjernvarmebranchen, leverandører, erfaringsdata og viden fra konsulenterne er 

anvendt til resterende (ca. 85% af aktivlisten).

Nedenstående tabel viser det samlede overblik over datakilderne.

3.1 Teknologikatalogerne
Teknologikatalogerne fra Energistyrelsen har været en væsentlig kilde til enheds-

priser og levetider for produktionsanlæg. Der er anvendt en kombination af så-

vel de ældre og nyligt opdaterede kataloger. Det senest opdaterede teknolo-

gikatalog er fra 23. marts 2018.

Teknologikatalogerne har eksisteret gennem mange år og har været udarbejdet 

med bidrag fra rådgivere, specialister, styrelser/ministerier og flere brancher. Tek-

nologikatalogerne må derfor anses for at være baseret på ganske gennemarbejde-

de data og konkrete projekter som dokumentation.

For at undersøge om teknologikatalogerne er repræsentative i denne sammen-

hæng, er værdierne i teknologikatalogerne blevet sammenlignet med konkrete 

anlæg som konsulenterne har indgående kendskab til. Konkret har konsulenterne 

foretaget test af anlægspriser for produktionsanlæg for følgende anlæg:

- 3 flis baserede KV anlæg med og uden ORC

Kilde nr Navn på kilde Dateret Seneste forfatter

Anerkendte kataloger
1 Technology_data_for_energy_plants_el_and_dh_2016_updated2018marts.xlsx 23-03-2018 Søren Lyng Ebbehøj

2 Technology_data_catalogue_for_energy_plants_el_and_dh_-_aug_2016_update_march2018 23-03-2018 Søren Lyng Ebbehøj
3 Technology_data_for_energy_plants_-_aug_2016_upd_oct_and_nov_2017_1.xls 08-08-2016 Søren Lyng Ebbehøj

4 technology_data_catalogue_for_energy_plants_-_aug_2016_update_oct_nov_2017.pdf 06-11-2017 Jørgen Boldt
6 c_teknologikatalog_for_individuelle_varmeanlaeg_og_energitransport_2012.pdf maj-12 n/a

Branchen
7 En række selskaber hvor her kun kan nævnes:

1. Affaldvarme Aarhus (AVA)
2. CTR

3. Høje Taastrup Fjernvarme
4. (Skanderborg Fjernvarme - Trak sig undervejs)

5. SK Forsyning
6. VERDO

(Rørpriser, ventilbrønde, ventilskabe, elkedler, varmepumper, bygningspriser, m.m) Januar - marts 
2018

Anerkendte leverandører til fjernvarmebranchen
5A Armatec Katalog fra 2016 (Hard copy) (Trrykholdeanlæg) 2016 Armatec

5B Armatec Ventilstørrelser og priser.xlsx (Ventiler og drev til ventiler) 2017 NIRAS/Armatec
8 LicTech (Spædevandsanlæg) 2017 n/a

9 Kamstrup (Energimålere) Marts 2018 n/a

10 Harry Kudsk (Alarmsystemer til lækageovervågning) Marts 2018 n/a
11 DESMI (Fjernvarmepumper samt frekvensomformere) Marts 2018 n/a

Andre leverandører
12 www.toyota.dk (Køretøjer: Personbiler samt små lastvogne < 3500 kg) Februar 2018 n/a

13 www.maskinbladet.dk (entreprenørmaskiner og lastbiler) Februar 2018 n/a
Andre kilder

14 POLKA Vand (m2 priser for administration, værksteder, små lagre m.m.)
2010 og 

indeksreguleret n/a

15 NIRAS erfaringsdata fra specialister og projektspecifikke data.

Fra 2014 og 

frem n/a
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- Gaskedler

- Varmepumper

- Solfangeranlæg

Forskellene mellem de faktiske værdier og teknologikatalogerne anses for at ligge 

inden for usikkerheden på opgørelsen. De anlæg, som er anvendt til kalibreringen, 

er ikke 100% lig de standard anlæg, som fremgår af teknologikatalogerne. Selvom 

anlæggene har samme karakteristika vil de, afhængig af såvel bygherre (fjern-

varmeselskab) som leverandør, værre forskellige, pga. forskellige forudsætninger 

og krav til anlæggene. NIRAS har ikke indhentet tilladelser fra de pågældende 

selskaber til at oplyse yderligere detaljer.

Analysen viste, at for de konkrete produktionsanlæg, som blev anvendt til kalibre-

ring af priserne, var forskellen i anlægspriserne efter konsulentenes vurdering 

acceptable. Dog vurderer konsulenterne, at det for affaldsanlæggenes vedkom-

mende bør undersøges, om der findes yderligere data, som kan belyse disse an-

læg.

3.2 Selskaber
Til POLKA er der foruden de fem konkrete selskaber, som har bidraget med data. 

1. Affaldvarme Aarhus (AVA)

2. CTR

3. Høje Taastrup Fjernvarme

4. SK Forsyning

5. VERDO

Hvilke bidrag de enkelte selskaber har bidraget med kan ikke oplyses, da der er 

indgået fortrolighedsaftaler.

3.3 Leverandører
Under udarbejdelsen af POLKA har konsulenterne haft forsøgt at kontakte en ræk-

ke leverandører. Blandt disse har konsulenterne haft dialog med og fået feedback 

fra seks anerkendte leverandører til fjernvarmebranchen, dog i begrænset omfang 

pga. den korte tidsfrist. Disse er:

 Armatec vedrørende ventiler og drev til ventiler

 BWSC om biomasse anlæg

 DESMI vedrørende fjernvarmepumper 

 e-service/Grundfos vedrørende omløbsskabe samt ventil/pumpebrønde

 Karmstrup om flow og energimålere

3.4 Zoner og prisindeks
Zoneinddelinger og prisindeks opgøres efter samme metode som i vandsektoren. 

Dokumentationen herfor er indeholdt i vejledningen til POLKA.
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4 Inddragelse af branchen

Ud over den løbende dialog omkring datakilder, har branchen har været inddraget 

i arbejdet på flere måder:

 Via en følgegruppe, hvor bl.a. Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Dansk Af-

faldsforening har deltaget

 Via to Brancheworkshops hhv. d. 15. januar 2018 og d. 8. marts 2018 med 

deltagelse af hhv. ca. 60 og ca. 40 deltagere

 Via en samlet test af POLKA og konteringsvejledning i uge 9. I alt 13 ud af 47

inviterede selskaber deltog i testen

 Via høringssvar fra Dansk Fjernvarme, Dansk Energi og Dansk Affaldsforening 

på baggrund af POLKA og vejledning udsendt af Energistyrelsen den 2. maj 

2018

Følgende virksomheder var involveret i test af version 1 af POLKA:

1. AffaldVarme Aarhus

2. CTR

3. DIN Forsyning Varme A/S

4. Energnist I/S

5. Eniig Varme A/S

6. Hjørring Varmeforsyning A.m.b.a.

7. HOFOR

8. Lolland Varme A/S

9. Næstved Varmeværk

10. SK Varme A/S

11. Skanderborg-Hørning Fjernvarme

12. VEKS

13. Ørsted A/S

Under disse forløb har branchen samlet bidraget med mere end 100 tilbagemel-

dinger til konsulenterne omkring POLKA. Hovedpointer fra disse tilbagemeldinger 

er gennemgået i de følgende afsnit.

4.1 Detaljering af aktivlisten
Det har været et væsentligt succeskriterium, at de administrative byrder ved an-

vendelsen af POLKA står mål med formålet. Dvs. POLKA skal være tilpas detalje-

ret. Derudover er det vigtigt at den endelige aktivliste er forankret i branchen.

Som udgangspunkt var det vurderet, at aktivlisten kunne begrænses til ca. 200 

poster. Dette betyder, at både indberetningen og administrationen ville kunne

forenkles.

På baggrund af brancheinddragelsen viste det sig dog, at der var behov for en 

yderligere nuancering af aktivlisten. I forhold til den administrative byrde havde 

sektoren følgende overordnede tilbagemeldinger (hovedsagligt fra Branchework-

shop nr. 1):

1. Aktivlisten må ikke have et fast loft for antallet af aktiver, men 

have repræsentative aktiver (Branchen har undervejs bidraget til 

udvidelser, ændringer og udeladelser)

2. Aktivlisten bør kun indeholde de mest forekommende anlæg i sek-

toren og ikke sjældent forekommende anlæg (90%)
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3. Aktivlisten skal udføres sådan, at det enkelte selskab kan genken-

de egne aktiver

Disse tre kriterier danner således forudsætningerne for, den måde aktivlisten er 

opbygget på. Bemærk, at aktivlisten fra Brancheworkshop 1 til endelig udgave er 

vokset fra ca. 200 anlægsaktiver til knap 300.

Dansk Energi anfører ved den efterfølgende høring af POLKA, at ”Der er også et 

ønske fra branchen om at prisfastsættelse for elektroniske, fjernaflæse energimå-

lere bør nuanceres, så der kommer mindst et trin mere.”

Det er dog konsulenternes vurdering, at den nuværende inddeling for målere er

passende da:

- Kategori 1, som er små målere dækker 95% af alle målere i drift.

- Kategori 2 og 3 , som er mellemstore  og store målere udgør således 5%

Herudover anfører Dansk Energi at ”der fortsat er diskontinuiteter på tværs af de 

enkelte MW-trin - et eksempel vedrører varmepumpe-kompressor hhv. op til 2,5 

MW og op til 4 MW.” 

Enhedspriserne for varmepumper i POLKA afspejler input fra branchen under gen-

nemførelsen af projektet. Det er dog konsulenternes vurdering, at grundlaget for 

disse data kan forstærkes via en fornyet dialog med branchen.

Dansk Affaldsforening anfører, at ”POLKA giver stærk varierende resultater på de 

estimerede anlægsinvesteringer afhængig af, hvilken anlægstype, der lægges til 

grund for et og samme anlæg.” Dansk affaldsforening har anført 3 eksempler på 

hvordan man mener at samme type anlæg kan give to forskellige genanskaffel-

sespriser.

I aktivlisten for bl.a. affaldsforbrændingsanlæg er der anført årstal som skæring 

for hvilke anlæg der er relevante. Er et anlæg f.eks. opført i 2008, skal der ikke 

anvendes enhedspriser for anlæg før 2004, som i eksemplet fra Dansk Affaldsfor-

ening. Bemærkningerne afspejler, at kolonnebredden i selv POLKA regnearket 

desværre ikke bred nok til at vise disse skæringsår når man ser ned over listen, 

men fremgår dog af hvert aktiv. POLKA regnearket er efterfølgende blevet tilpas-

set. 

4.2 Teknologikatalogerne
Der har i forløbet med opbygning af POLKA til fjernvarmesektoren været kritik fra 

brancherepræsentanterne omkring anvendelse af teknologikatalogerne. 

Dansk Affaldsforening har udtalt konkret kritik om mangler vedrørende affaldsan-

læg og tilhørende røgrensningsanlæg. ”Affaldsforbrændingsanlæg adskiller sig på 

mange parametre, og denne nuancering er slet ikke repræsenteret i de 7 anlægs-

typer, der præsenteres med den nuværende POLKA-model. Der mangler således 

bl.a. mulighed for at angive, hvilken type røggasrensning, der anvendes, om an-

lægget anvender SCR eller SNCR til NOX rensning, om der foretages eksport af 

procesdamp, om anlægget er etableret på eksisterende grund, hvor særlige byg-

geomkostninger og omkostninger til nødvendigt forberedende arbejder skal inklu-

deres m.m.”

Herudover har virksomheden Energnist I/S har oplyst en indikativ investeringssum 

for et affaldsforbrændingsanlæg. Der er dog ikke tilstrækkeligt med information 
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om baggrunden for tallet fra Energnist til at konsulenterne kan konkludere noget 

endeligt omkring sammenlignelighed med teknologikatalogerne.

Opdelingen i POLKA afspejler teknologikatalogerne. Som imødekommelse af Dansk 

Affaldsforening anbefales det dog at gå i fornyet dialog med branchen for at un-

dersøge mulighederne for at øge præcisionen af POLKA på dette område.

Dansk Fjernvarme har anført en generel kritik, men ikke de konkrete mangler ved 

teknologikatalogerne. ”Dansk Fjernvarme mener fortsat, at usikkerheden kan ud-

gøre et væsentligt problem for den efterfølgende brug af pris- og levetidskataloget 

i benchmarkingen”. Tilbagemeldingen er ikke tilstrækkeligt præcis til, at konsulen-

terne kan vurdere, hvilke konkrete dele af teknologikatalogerne, der her sås tvivl 

om.

Til imødekommelse af den generelle kritik af teknologikatalogerne anbefales det at 

der foretages en testudfyldelse af POLKA, så den overordnede præcision kan un-

dersøges. Herudover anbefales det at der indsamles yderligere data til POLKA, 

særligt om affaldsanlæggene. Det anbefales ikke at udføre en generel kvalitetssik-

ring og opdatering af grundlaget for anlægspriserne for produktionsanlæg. 

4.3 Ledningsanlæg
I høringen har brancheforeningerne anført bemærkninger, som konsulenterne 

formoder vedrører ledningsanlæg.

Dansk Fjernvarme anfører bl.a. ”Konsulenterne beskriver i dokumentationsrappor-

tens afsnit 1.2.3. store udsving i priserne for samme aktiver og nævner dette som 

en udfordring for præcisionen af enhedspriserne på aktivlisten. Dette understreger 

netop den usikkerhed omkring genanskaffelsespriserne, som branchen har frem-

hævet flere gange i løbet af processen. Dansk Fjernvarme mener fortsat, at usik-

kerheden kan udgøre et væsentligt problem for den efterfølgende brug af pris- og 

levetidskataloget i benchmarkingen, hvilket som minimum burde beskrives i rap-

porten. 

Ligeledes anfører Danske Energi ”Vi mener, at det er signifikant, hvis der er en 20 

pct.- forskel i omkostningerne for konkrete produktionsanlæg og middelværdien 

for produktionsanlæggene. Derfor er det foruroligende når dokumentationsrappor-

tens afsnit 1.2.3.1 beskriver virkelighedens prisforskelle på over 100%.

Som beskrevet i afsnit 2, er det kendt, at der kan være store udsving i priserne på 

ledningsanlæg. De anvendte priser på ledningsanlæg afspejler den tilgængelige 

viden, som har kunnet indsamles inden for rammerne af projektet. Konsulenterne 

vurderer, at ledningsanlæg formentlig kan nuanceres, i det omfang branchernes 

medlemmer kan stille de nødvendige data til rådighed.

4.4 Levetider
Brancheforeningerne har i høringen en række kommentarer vedrørende de estime-

rede standardlevetider.

Dansk Affaldsforening skriver:” De fire nye anlægstyper har en standardlevetid på 

25 år i modsætning til de oprindelige tre anlægstyper, hvor levetiden er sat til 20 

år. Hverken vejledning eller dokumentationsrapport giver nogen nærmere forkla-

ring på denne forskel. Da de nye anlægstyper er beskrevet som ”Med røggaskon-

densering. Typisk anlæg fra 2004 og frem”, insinueres der i POLKA-modellen, at 



Energistyrelsen 26. april 2018 www.niras.dk

12

disse typer kun kan anvendes for anlæg etableret efter 2004 og, hvis der er etab-

leret røggaskondensering. Denne sondring kræver imidlertid både en nærmere 

forklaring og dokumentation, og som det beskrives nedenfor, giver de nye anlægs-

typer i flere tilfælde væsentlig forskellige estimerede anlægsværdier. Dette forhold 

skal også dokumenters og forklares.” Dansk energi er på samme linje i deres hø-

ringssvar.

Dansk Fjernvarme skriver:” I forbindelse med det hidtidige arbejde er det blevet 

påpeget, at der kan være forskel på tekniske og politiske levetider, samt at nogle 

levetider forekommer lange (f.eks. ventiler 50 år og kontor 75 år). Det fremgår af 

dokumentationsrapporten, at der i afsnit 1.6.1 skal være redegjort for valget af 

levetider. Udover ret overordnede betragtninger vedrørende ledninger og varme-

målere, der ikke kan siges at gælde i alle tilfælde, fremkommer der ikke nogen 

videre forklaring på valget af levetider, hvilket fortsat er en mangel med kataloget. 

Herudover beskrives det, hvordan der kan anlægges en række forskellige perspek-

tiver på anlæg/komponenternes levetider, men der er tilsyneladende ingen kon-

klusion på, hvilken metode der er mest retvisende og hvorfor. Dansk Fjernvarme 

ser gerne, at dette bliver yderligere beskrevet. Endeligt fremgår det af vejlednin-

gen, at Energitilsynet forventes at basere grænsen for, hvornår der er tale om en 

levetidsforlængelse, på erfaringer fra vandsektoren (dvs. 10 pct. for det samlede 

anlægsaktiv).Hvorvidt denne grænsen meningsfuldt kan overføres, må i sagens 

natur komme an på en nærmere vurdering af forholdene i fjernvarmesektoren, og 

vejledningen bør anbefale det i stedet for at spekulere i Energitilsynets fremtidige 

vurderinger.”

De anvendte levetider afspejler den tilgængelige viden, herunder bl.a. teknologika-

talogerne. Konsulenterne vurderer, at levetiderne for nogle anlæg kan nuanceres, i 

det omfang branchernes medlemmer kan stille de nødvendige data til rådighed.

4.5 Grænseflader

Både Dansk Energi og Dansk Fjernvarme efterspørger en nuancering af omkost-

ninger ift. grænseflader midt i en veksler samt håndtering af hydraulisk adskilte 

punkter, der ikke er vekslere (fx trykslagshydroforer).

Det er konsulenternes vurdering, at grænsefladerne er defineret korrekt. Det an-

befales dog at tage en dialog med branchen og navnlig testvirksomhederne om 

grænsefladerne kan præciseres yderligere.
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5 Definition af produktions-, transmissions- og 

distributionsaktiver
Til beskrivelse af fjernvarmesystemets tre midterste hoveddele illustrerer neden-

stående figur dette.

Figur 5.1 Overordnet skitse af Produktion, Transmission og Distribution

5.1 Eksempel på et fjernvarmesystems hoveddele
Nedenstående figur viser yderligere detaljer for fjernvarmesystemets hoveddele. 

Indenfor de senere år er en række selskaber begyndt at tilbyde varmekunderne 

lease-/lejeaftaler for selve bygningers fjernvarmeanlæg (unit eller central). Histo-

risk har en fjernvarmeunit/-central været ejet af varmekunden og ikke fjernvar-

meselskabet. I takt med at selskaberne tilbyder at overtage ejerskabet bygnings-

installationen, medfører dette også at grænsefladen for distributionssystemet ryk-

kes.

1. Produktionsanlæg 3. Distributionsanlæg

2. Transmissionsanlæg 4. Forbruger-/distributionsanlæg
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5.2 Definition af grænseflader – Produktionsanlæg
Hovedsagligt baseret på tilbagemeldinger fra Brancheworkshop 1.

Kendetegn
 Varmeproducerende udstyr til damp eller varmt vand i form af motorer, kedler 

eller vedvarende energi (VE).

 Produktionsanlæg etableres i dedikerede bygninger, hvor andre hovedkompo-

nenter også kan placeres (pumper, vekslere, vandanlæg, trykhold etc.)

 Hertil evt. brændselslagre inden i/udenfor bygninger

Grænseflader til transmissions- og distributionsnet
Ved matrikelgrænsen for produktionsanlægget – som branchen kalder det: ”ved 

hegnet”.

5.3 Definition af grænseflader – Transmissionsanlæg
Hovedsagligt baseret på tilbagemeldinger fra Brancheworkshop 1.

Kendetegn
 Store isolerede ledningsanlæg til transport af store damp eller vandmængder 

(behandlet vand).

Grænseflader til produktionsanlæg og distributionsnet
- Til produktionsanlæg: Ved produktionsanlæggenes matrikelgrænse.

- Til distributionsanlæg: Ved hydraulisk adskilte punkter som vekslere; midt 

i veksleren, hvor primær- og sekundærside mødes og/eller ved energimå-

lere.
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5.4 Definition af grænseflader – Distributionsanlæg
Hovedsagligt baseret på tilbagemeldinger fra Brancheworkshop 1.

Kendetegn
 Isolerede ledningsanlæg til transport af behandlet køle eller varmt vand

til slutbrugerne.

Grænseflader til produktionsanlæg og transmissionsnet
 Til produktionsanlæg: Ved produktionsanlæggenes matrikelgrænse.

 Til transmissionsanlæg: Ved hydraulisk adskilte punkter som vekslere; midt i 

veksleren, hvor primær- og sekundærside mødes  og/eller ved energimålere.

 Til forbrugere:

Situation A: Varmekunden ejer bygningens installation.

Her går grænsefladen ved kundehanerne og således før selve bygningens 

fjernvarmeunit/-central.

Situation B: Selskabet ejer bygningens installation.

Her går grænsefladen fjernvarmeunittens/-centralen afspærringsventiler til 

bygningens varmeanlæg og brugsvandsanlæg.



Energistyrelsen 26. april 2018 www.niras.dk

16

6 Opbygning af aktivlisten
Aktivlisten i POLKA opbygget efter samme princip som POLKA for vandsektoren, 

dog med forudsætningerne om opdeling i:

 Produktion

 Transmission

 Distribution

Elementerne inden for hver af de tre områder er beskrevet i de nedenstående 

afsnit. Herudover findes særlige aktiver og øvrige aktiver som beskrevet i vejled-

ningen ti POLKA. En række aktiver er ikke medtaget på listen, hvilket er beskrevet 

i afsnit 6.4.

6.1 Produktion
Opbygning efter brændsels valg pr anlæg alfabetisk og dernæst øvrige anlæg, 

ligeledes alfabetisk:

 Anlæg efter brændsel

o Affald

o Biomasse

o El

o Gas

 Andre produktionsanlæg alfabetisk

o Varmepumper

o Vedvarende energi

 Fælles anlæg 1

o Komponenter til en central/et værk og som etableres INDEN i samme 

bygning som kedler etc. og som i øvrigt kan etableres uden for total-

entreprise.

 Fælles anlæg 2

o Komponenter/anlæg som etableres i tillæg til produktionsanlæg og 

UDEN for etablerede bygninger. I dette tilfælde varmelagre.

Enheder for effekt
Størrelsen på et produktionsanlæg kan opgøres forskelligt afhængig af anlæggets 

type. Affaldsanlæg adskiller sig fra andre anlæg ved, at anlæggets kapacitet be-

tegnes ud fra mængden af affald, som kan afbrændes, angivet ved [ton/h].

Andre anlæg opgøres efter anlæggets effektkapacitet. Der er dog tre forskellige 

måder at angive effekten på, afhængigt af, om der er tale om kraftvarme eller blot 

varme.

SI enheden for effekt er Watt [W] som er det samme som [J/s]
1. For varmeværker (ingen el-produktion) anvendes : MJ/s
2. For KV værker angives fjernvarmemængden : MWth

(th = termisk og indikerer varme men fra et KV anlæg)
3. For KV værker angives elproduktionen : MWe

(e for el)

Effekter betragtes som nominelle/designværdien
Når et produktionsanlæg skal lægges ind i POLKA er det vigtigt at kende anlæg-

gets nominelle eller designede kapacitet. Dvs. den effekt som anlægget er desig-

net til maksimalt at producere. Disse oplysninger fremgår af leverandørens specifi-

kationer eller den indgåede kontrakt med leverandøren.
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Således skal selskaberne ikke foretage en estimering ud fra givne driftsbetingelser 

men benytte dokumenterede oplysninger.

Indfyret effekt vs. ab værk
For nogle produktionsanlæg er der i POLKA oplyst ”Indfyret effekt” og for andre 

”ab værk”. Som hovedregel gælder indfyret effekt for KV anlæg og ab værk for 

rene varmeværker. 

6.2 Transmissionsanlæg (varme, ej køl)
Overordnet set er et transmissionsanlæg et varmefremføringssystem til meget 

store vandmængder (Typisk > 1.000 m3/h, og består af ledninger, pumper, veks-

lere, styring, målere).

Opbygning sker efter ledninger pr. zoner og dernæst efter hovedkomponenter til 

formålet.

 Transmissionsledninger pr. zone

o Landzone Laveste anlægsomkostninger

o Byzone Noget højere anlægsomkostninger end i landzone

o Cityzone Høje anlægsomkostninger pga. fortætning

o Indrecityzone Højeste anlægsomkostninger pga. fortætning

 Hovedkomponenter (rangeret efter forventet størrelse på anlægsom-

kostningerne)

o Ventiler

o Pumper

o Vekslerstationer

o Fællesanlæg (Nødstrøm, SRO)

o Energimålere

o Brønde/Skabe

o Alarmskabe

6.3 Distributionsanlæg (varme, ej køl)
Et distributionsanlæg er ligeledes et varmefremføringssystem til store og moderate 

vandmængder (Typisk < 1.000 m3/h og består af ledninger, pumper, vekslere, 

styring, målere, brugerinstallationer).

Opbygning er meget lig for transmissionsanlæg og sker efter ledninger pr. zoner 

og dernæst efter hovedkomponenter til formålet.

 Transmissionsledninger pr. zone

o Landzone Laveste anlægsomkostninger

o Byzone Noget højere anlægsomkostninger end i landzone

o Cityzone Høje anlægsomkostninger pga. fortætning

o Indrecityzone Højeste anlægsomkostninger pga. fortætning

 Hovedkomponenter (rangeret efter forventet størrelse på anlægsom-

kostningerne)

o Ventiler

o Pumper

o Vekslerstationer

o Fællesanlæg (Nødstrøm, SRO)

o Energimålere

o Brønde/Skabe

o Kundeinstallationer

o Alarmskabe
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6.4 Aktiver som ikke fremgår særskilt i POLKA
Fra tilbagemeldingerne fra fjernvarmebranchen nævnes her otte typer af an-

læg/komponenter, der er fravalgt, og som derfor ikke fremgår som et standardise-

ret anlæg i POLKA.

Fravalgene baseres bl.a. på kriterie 2 ”Aktivlisten bør kun indeholde de mest fore-

kommende anlæg i sektoren og ikke sjældent forekommende anlæg”. Disse akti-

ver skal indberettes som ”særlige anlæg”.

Geotermianlæg
I Danmark er der anno 2018 tre geotermianlæg i drift (København, Sønderborg og 

Thisted) som alle må anses være hørende under ”Særlige aktiver”. Anlæggene har 

i en vis udstrækning været forsøgsanlæg, og producerer varme med forskellige 

forudsætninger. Det er derfor ikke meningsfyldt at anvende en enhedspris for 

disse tre anlæg, som i øvrigt er sjældent forekommende.

ATES/Grundvandskøleanlæg
Anvendelse af grundvand til køling/sæsonlagring anses som et ”brændsel” som 

ved hjælp af varmepumper frembringer hhv. køling og/eller varme. Selve brænds-

let/kilden til fjernvarmen er ikke omfattet af POLKA.

Røgrensning til affaldsforbrændingsanlæg
Sådanne anlæg vil typisk være en del af det samlede affaldsforbrændingsanlæg 

ved opførelsen. Således må det forudsættes, at investeringer i røgrensningsanlæg 

alene vil være med henblik på opgradering af eksisterende anlæg.

I Danmark er der ca. 20 affaldsforbrændingsanlæg, og andelen af disse 20 som 

måtte have foretaget en opgradering, kendes for nærværende ikke, men det 

skønnes at antallet falder uden for ”de mest forekommende anlæg”. Hertil kom-

mer, at sådanne anlæg vil være ganske forskellige/specifikke. 

Det har ikke været muligt inden for rammerne af dette projekt at undersøge dette 

spørgsmål. Derfor foreslås det, at investeringer i et særskilt røgrensningsanlæg 

håndteres ved at disse indberettes som et ”Særligt aktiv”. Det anbefales dog at 

tage en opfølgende dialog med Dansk Affaldsforening med henblik på at afklare 

dette.

Pillesiloer
Pillesiloer er en lagerfacilitet til produktionsanlæg med træpiller som brændsel.

Det antages at pillesiloer oftest etableres sammen med det resterende træpillean-

læg. Behov for en særskilt opgørelse af en eller flere pillesiloer må antages at 

opstå i forbindelse med opgradering eller udvidelse af eksisterende anlæg. Pillesi-

loer fremstilles typisk på et selskabs specifikationer og således ikke en hyldevare.

Det antages således, at pillesiloer, som en isoleret anlægsinvestering, er relativt

sjældent forekommende og ganske specifik for det konkrete anlæg. Det forslås 

derfor, at særskilte pillesiloer indberettes som et ”Særligt aktiv”.

Skorstene
Skorsten vil ligeledes typisk blive opført og være en del af samlede produktionsan-

læg. Skulle det forekomme, at et selskab har haft behov for at nyopføre en skor-
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sten, anses dette for ”sjældent forekommende” og således bør indberettes som et 

”særligt aktiv”. 

Olietanke
Olietanke betragtes her som en lagerbeholder til bioolie/gasolie til oliefyrede ked-

ler. Oliefyrede kedler er i dagens Danmark ikke grundlastanlæg men derimod 

spidslast-/reserveanlæg. Da sådanne anlæg typisk er opført for 30 eller flere år 

siden, og dermed typisk har overskredet den tekniske levetid (25-30 år), vil den 

nedskrevne værdi således være nul.

Betonkanaler til distributionsledninger
Der har historisk været anvendt mange meter betonkanaler i den danske fjern-

varmebranche. Pga. betonkanalers ofte ringe isoleringsevne (og dermed høje var-

metab) har næsten alle selskaber renoveret betonkanaler væk i distributionsnette-

ne. Dog eksisterer der stadig betonkanaler til transmissionsnet, hvilket således er 

indeholdt i POLKA.

Damprør
Så vidt vides opererer kun HOFOR med damprør, og er i øvrigt i færd med at ned-

lægge disse til fordel for vandrør. Såfremt kun et selskab benytter damprør, vil 

dette ikke kunne indgå i en ensartet benchmarking. Derfor er damprør udeladt fra 

komponentlisten i POLKA.
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7 Anbefalinger til supplerende kvalitetssikring
Nedenstående anbefalinger er baseret på en vurdering af tilbagemeldingerne fra 

brancheforeningerne, testvirksomhederne, samt konsulenternes egen kendskab til 

branchen.

Anbefaling 1: Dialog om forbedrede data for affaldsanlæggene

Dansk Affaldsforening har påpeget, at POLKA vedrørende affaldsforbrændingsan-

læggene efter deres mening ikke er retvisende. Konsulenterne kan ikke på bag-

grund af de nuværende tilgængelige data afgøre, om dette er korrekt. Det anbefa-

les derfor at foretage en særskilt dialog med affaldsbranchen for at afdække og 

eventuelt opdatere POLKA vedrørende affaldsforbrændingsanlæg, herunder hvilke 

typer af anlæg og anlægskomponenter der skal fremgå, priser og levetider for 

disse samt håndtering af levetidsforlængelser.

Anbefaling 2: Test af POLKA

Til imødekommelse af den generelle kritik af teknologikatalogerne anbefales det at 

der foretages en testudfyldelse af POLKA, så den overordnede præcision kan un-

dersøges. 

Anbefaling 3: Indsamling af supplerende data

Brancheforeningerne har påpeget, at der er behov for øget præcision på en række 

konkrete punkter, og det er kendt i branchen, at omkostningerne til anlæg af led-

ninger og tekniske anlæg svinger på tværs af selskaberne. Konsulenterne vurde-

rer, at nogle af disse data kan estimeres med en højere grad af præcision. 

Det anbefales ikke at udføre en generel kvalitetssikring og opdatering af grundla-

get for anlægspriserne for produktionsanlæg. Det anbefales derimod at foretage 

en dataindsamling blandt et stort antal medlemmer af branchen og genbesøge 

data for følgende specifikke anlæg:

1. Anlæg af ledninger [kr./m]

2. Kvadratmeter priser for etablering af tekniske anlæg [kr./m2]

3. Kvadratmeter priser for administrationsbygninger [kr./m2]

4. Udvalgte produktionsanlæg (ej affaldsanlæg)

5. Prisindeks

En kvalitetssikring vil kræve en tæt dialog med så mange selskaber som muligt for 

at indsamle disse data. Kvalitetssikringen skal også omfatte en undersøgelse af 

om disse udsving er relateret til den måde, selskaberne selv opgør anlægsomkost-

ningerne.

Anbefaling 4: Nuancering af tekniske levetider

Branchen har særlig påpeget behov for en øget nuancering af tekniske levetider på 

såvel produktionsanlæg samt anlægsaktiver for transmission og distribution. Det 

anbefales at imødekomme dette ønske via dialog med branchen.

Anbefaling 5: Præcisering af definition af grænseflader

Brancheforeningerne har ønsket at få en detaljering af beskrivelsen af grænsefla-

derne imellem Produktion-Transmission-Distribution. Typisk fremkommer en sådan 

definition ved, at en arbejdsgruppe indenfor branchen arbejder med emnet mere 

intenst og over længere tid. Dette har af tidsmæssige årsager ikke været tilfældet 

og det kan imødeses, at branchen vil påpege dette. Det anbefales derfor at få 

involveret testvirksomhederne til at få fastlagt hvordan grænsefladerne defineres 

bedst muligt, så der sikres en korrekt udfyldelse af POLKA.


