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1 INDLEDNING 

Denne bilagsrapport til Furesø Kommunes energistrategi er udarbejdet af Grontmij | 
Carl Bro for Furesø Kommune i anden halvdel af 2010 og rettet til i begyndelsen af 
2011. 
 
Rapportens analyser har taget udgangspunkt i CO2-opgørelserne for dels kommunen 
som virksomhed, dels kommunens som geografisk område for 2009 udarbejdet af 
konsulentvirksomheden Cowi. Disse oprindelige data er suppleret med data fra kom-
munens forbrugsregistrering på egne bygninger samt dialog med forsyningsvirksom-
hederne. I denne rapport indgår således nye og mere detaljerede oplysninger om 
energiforbrug og emissioner.  

 
 

2 KORTLÆGNING AF ENERGIBEHOV, STATUS OG I REFERENCESCENARIET 

Furesø Kommune har lavet en opgørelse af energiforbrug og CO2-udledning af kom-
munen som virksomhed og geografisk område for 2009. Opgørelserne og dataind-
samlingen her ligger til grund for de udviklingsscenarier frem mod 2030 som præsen-
teres i strategiplanen, dog suppleret og udbygget på en række områder. 
 
Fremskrivningen af energiforbrug og emissioner frem mod 2030 er lavet med ud-
gangspunkt i allerede vedtagne planer, samt retningslinier og informationer fra Ener-
gistyrelsen omkring den forventede overordnede udvikling i energiforbrug på national 
plan og nationale emissionsfaktorer. Især emissionsfaktoren for elforbruget ændrer 
sig år for år over planperioden, og giver anledning til betydelige CO2-reduktioner, selv 
hvis elforbruget er konstant i kommunen. Fremskrivningen kaldes referencescenariet 
eller ”hvis vi fortsætter som vi plejer” og repræsenterer dermed de nationale udvik-
lingstendenser omsat til Furesø Kommune. Referencescenariet er dermed den udvik-
ling som nye tiltag i kommunen skal holdes op imod.   
I dag er stort set hele energiforbruget i kommunen baseret på fossile brændsler, bort-
set fra den del af elproduktionen, der nationalt set udgøres af vedvarende energikil-
der. I 2009 var andelen af vedvarende energi i elforsyningen 27,4%.,  
 

2.1 Husholdninger 

Antallet af boliger i Furesø Kommune er omkring 16.600, hvoraf ca. halvdelen er til-
sluttet fjernvarmenettet, og godt og vel en tredjedel er naturgasforsynet. Kategorien 
”Andre” omfatter boliger opvarmet vha. solvarme, petroleum og brændefyr uden cen-
tralvarme og lign. 
 
Ifølge Furesø Kommuneplan forventes ca. 1.400 nye boliger i perioden frem til 2020 i 
kommunen, spredt i flere bebyggelser. I perioden fra 2020 - 2030 antages en tilsva-
rende stigningstakt, således at antallet af boliger i 2030 når op på knap 19.000. 
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Antal boliger fordelt på opvarmningsform 2009 

Fjernvarme 8.262 
Naturgas 6.122 
Elvarme 697 
Oliefyr 1.128 
Biomasse, centralvarme 129 
Varmepumpe 75 
Andre 201 
Totalt varmesalg  16.614 

 
Kilde: CO2 regnskab for 2009 for kommunen som geografisk område,  
Cowi, april 2010. 
 
 
De større planlagte boligbyggerier, som omfatter ca. halvdelen af nye boliger, omfat-
ter:  
 

• Farum Kaserne med 293 boliger (fjernvarmeområde) 
• Hjortefarmen med 62 boliger (naturgasområde) 
• Duemosepark med 20 boliger (fjernvarmeområde) 
• Ryget Skovby med 23 boliger (fjernvarmeområde) 
• Laanshøj med 317 boliger (naturgasområde) 

 
Udviklingen i husholdningernes energiforbrug er i referencescenariet baseret på 
Energistyrelsens generelle fremskrivning fra april 2010 for husholdninger frem mod 
2030. Her forventes det endelige energiforbrug for husholdninger at falde med 12 % 
fra 2009 til 2030, ref. 11. 
 
Til beregning af husholdningernes energibehov til opvarmning og varmt vand er an-
vendt et gennemsnit på 11.700 kWh per år for fjernvarmeforsynede boliger, mens 
varmebehovet for øvrige huse er 19.700 kWh per år. For elopvarmede huse er elfor-
bruget til opvarmning estimeret til 7.049 kWh ud fra oplysninger om elforbrug fra el-
selskaber. Det lave energiforbrug i elopvarmede boliger skyldes sandsynligvis, at 
elopvarmede boliger ofte supplerer med anden opvarmningsform, f.eks. brændeovne. 
I fremskrivningen er indregnet en generel varmebesparelse på 1% per år. 
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Elforbruget i husholdningerne til apparater mv. er oplyst af DONG, og svarer til et 
gennemsnitsforbrug per husstand på 3.660 kWh per år for husstande uden elvarme. 
Elforbruget på landsplan per husstand forventes at stige svagt (0,5 % per år). 
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Drivhusgasemissionerne er opgivet i CO2 ækvivalenter. 
 

2.2 Kommunen som virksomhed 

Kommunen opgør sit energiforbrug i forhold til bygninger, vejbelysning og transport. 
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Kommunens bygninger 

Furesø kommune står for driften af knap 230.000 m2 bygninger fordelt på en række 
funktioner. El- og varmeforbruget for de fleste bygninger registreres enten manuelt el-
ler automatisk, og det er i princippet muligt at følge energiforbruget måned for måned. 
Registreringssystemet er stadig under udbygning, men det skønnes, at 80 % af 
kommunens bygningsareal og 90 % af energiforbruget registreres. Kommunen an-
vender registreringssystemet fra firmaet KeepFocus.  En oversigt over de enkelte 
bygninger opdelt på funktioner, energiforbrug og areal er vedlagt i Bilag 4. Oversigten 
er baseret på udtræk fra KeepFocus databasen samt oplysninger fra kommunen. 
 
55 % af kommunens bygningsareal er fjernvarmeforsynet, mens 21 % har eget natur-
gasfyr. Resten er ikke opgjort på forsyningsform, men er en blanding af elopvarmede 
bygninger, især idræt og fritid (spejderhuse), og daginstitutioner hvor varmeforbruget 
er indeholdt i anden opgørelse. 
 

 
Ifølge opgørelser fra KeepFocus var det samlede varmeforbrug i 2009 knap 26,5 
GWh - heraf 18,5 GWh fjernvarme og 8,0 GWh naturgas. Dertil skal lægges en lille 
andel af opvarmningsarealerne (ca. 2 %), der ikke er opgjort på forsyningsform i 
KeepFokus. Det er ca. 18 % af administrationsarealet, ca. 5 % af daginstitutionsarea-
let og ca. 1 % af arealet under Idræt & Fritid. Disse arealer er efter samtale med for-
valtningen blevet fastslået til at være elopvarmede, og elforbruget er derfor indregnet i 
bygningens elforbrug.  
 
Elforbruget i kommunens bygninger er opgjort ud fra registreringerne i KeepFocus 
samt tal fra DONG, og svarer til i alt 10,5 mio. kWh.  
 
I Energistyrelsens fremskrivninger (ref 10) forventes kommunernes energiforbrug at 
være konstant i de kommende år, hvilket derfor er fastholdt i referencescenariet.  
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Vejbelysning  

Elforbruget til vejbelysning er i 2009 opgjort til 2,1 mio. kWh, hvilket medfører et CO2-
udslip på 995 ton. Forbrugstallet stammer fra DONG. Forbruget afhænger af km vej-
strækning der ønskes oplyst, hvor lang tid vejbelysningen er tændt, og de lamper der 
anvendes. Kommunen har i årene 2005-2009 renoveret størstedelen af vejbelysnin-
gen i kommunen. Der planlægges fortsat tiltag til reduktion af strømforbruget til vejbe-
lysningen, bl.a. ved fortsat udskiftning af armaturer og ved ændring af drift, f.eks. ved 
at slukke eller dæmpe belysning på visse strækninger og tidspunkter. Forbruget til 
vejbelysning forventes derfor at falde i 2010-2012 og derefter være konstant i refe-
rence-scenariet. 
 
 

Kommunens transport 

Kommunen registrerer indkøb af brændstof, kørselsafregning i km for medarbejdere 
der kører i egen bil, samt anvendelse af cykler, elcykler og scootere. Mere energirigtig 
kørsel og energirigtigt indkøb af køretøjer indgår i de tiltag kommunen overvejer for 
de kommende år. 
 
 

 
 

 
 

2.3 Energiforbrug i kommunens geografiske område 

Fjernvarmesalget i kategorierne, ”Øvrige offentlige institutioner”, ”Handel og Service” 
samt ”Industri” er opjusteret i forhold til CO2 opgørelsen (ref. 5) pga. tilretningen af 
kommunens fjernvarmeforbrug. 
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Fjernvarmesalg - estimeret forde-
ling på kundegrupper 

MWh/år 

Husholdninger  96.456 
Kommunen som virksomhed 20.563 
Øvrige offentlige institutioner 252 
Handel og Service 3.085 
Industri 796 
Landbrug og skovbrug 0 
Totalt varmesalg  121.152 

 
I Energistyrelsens fremskrivning forventes den samlede efterspørgsel på fjernvarme 
at være nogenlunde konstant frem mod 2030. 
 
I referencescenariet, hvor der ikke tages nye energibesparende initiativer, forventes 
elforbruget at stige svagt (0,25 % per år) i ”Handel og Service” og ”Industri”-
sektorerne. Øvrige sektorer har et konstant elforbrug. 
 

2.4 Transport 

Emissionerne fordelt på person og godstransport er direkte anvendt fra CO2 opgørel-
sen for kommunen som geografisk område, ref. 5, herunder også Furesøs andel af 
national transport, såsom flytrafik, skibstrafik og non-road, i forhold til indbyggertal. 
Brændstofforbruget indgår således ikke i energiforbrugsopgørelsen. 
 
En undtagelse er dog S-togets elforbrug som er direkte opgjort af DONG, og som tæl-
ler med i kommunens samlede elforbrug. 
 

 
 
 
Emissionerne fra godstransporten er fordelt nogenlunde ligeligt mellem varebiler 
(58 %) og lastbiler (42 %). Fordeling af persontransporten er illustreret nedenfor. 
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Energistyrelsen skønner, at energiforbruget til transportenergi vil vokse med ca. 
0,8 % årligt 
 
 

3 ENERGIRESSOURCER OG FORSYNING 

Den nuværende varmeforsyning i Furesø Kommune er vist på kortet i Bilag 1. Land-
områderne er generelt udlagt til individuel forsyning, eksempelvis olie, jordvarme, 
træpillefyr, etc. I lav bymæssig bebyggelse er den dominerende opvarmningsform na-
turgas, mens fjernvarme er dominerende i den mere fortættede bymæssige bebyg-
gelse.  
 
HMN leverede i 2009 samlet set 18,5 millioner normal kubikmeter naturgas til Furesø 
Kommune, og DONG leverede 146 millioner kWh el. 
 
Dette afsnit giver en overordnet kortlægning af de tilgængelige ressourcer i Furesø 
Kommune med fokus på vedvarende energikilder.  
 
Afsnittet inddrager den nuværende varmeforsyning, herunder den forsyning og de 
planer som udgår fra Værløse Varmeværk og Farum Fjernvarme, samt overblik over 
hvilke vedvarende energikilder der kunne være relevante at inddrage/udvikle i Furesø 
Kommune. Til sidst gives en samlet oversigt over de muligheder, som Furesø Kom-
mune har med hensyn til vedvarende energikilder og andre energikilder. 
 
 

3.1 Nuværende varmeforsyning i Værløse 

Hareskovby, Kirke Værløse, området omkring Flyvestationen samt lidt over halvdelen 
af arealet i selve Værløse er i dag udlagt til naturgasforsyning. I selve Værløse er den 
resterende del forsynet med fjernvarme fra Værløse Varmeværk. 
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Værløse Varmeværks årlige varmesalg var i varmeåret 2008/2009 ca. 35.000 
MWh/år fordelt på ca. 60 % til store forbrugere (boligselskaber og erhverv) og 40 % til 
mindre forbrugere i Værløse. Fordelingen er estimeret, da der ikke laves nogle opgø-
relser over varmelevering på kundegrupper.  
 
Nettabet er på ca. 17 %, og forventes at falde svagt i de kommende år pga. renove-
ring af centraler og omlægning af net.  
 
Værløse Varmeværk forsynes i dag med fjernvarme fra Hillerød Kraftvarmeværk, der 
er baseret på naturgas, men er i dialog med det affaldsfyrede forbrændingsanlæg 
Vestforbrænding om fremtidig forsyning med fjernvarme herfra. Vestforbrænding er i 
gang med en større udvidelse af fjernvarmenettet i Herlev, Ballerup, Gladsaxe, Bag-
sværd, og vil gerne fortsætte nordpå. 
 
Biomassefyring på Hillerød Kraftvarmeværk vil kunne supplere varme fra Vest-
forbrænding. Værløse Varmeværk har ligesom Farum Fjernvarme kontrakt med Hille-
rød Kraftvarmeværk frem til 2016. 
 
Værløse Varmeværk overvejer at udvide forsyningen til forskellige boligblokke og 
rækkehuse og undersøger i øjeblikket, om det er rentabelt. Forundersøgelse gen-
nemført ved udgangen af 2010 viser, at det er rentabelt at udvide forsyningen betyde-
ligt. Det er en forudsætning, at fjernvarmeproduktionsprisen sænkes ved forsyning 
med affaldskraftvarme i stedet for den nuværende naturgaskraftvarme. 
 
Værløse Varmeværk har bl.a. et ønske om at forsyne følgende områder med fjern-
varme, jf. bilag 2: 
 

• ”Drengekvarteret” (Sunesvej, Ivarsvej, Tøgersvej) og den sydlige del af Mose-
gård Park 

• Områderne ved Skovbakken, Bavnestedet og Sækkedamsvej 
• Erhvervbebyggelse på Kirke Værløsevej og Ny Vestergårdsvej 
• Erhvervsbebyggelse ved Lejrvej i Kirke Værløse 
• Langhuset, Vesterbo og Stationshusene 
• Boligejendom på Læssevej som i dag er olieforsynet og kun ligger få meter fra 

fjernvarmeledningen 
• Syvstjerneskolen 
• Syvstjernehusene, Birkedalshusene, Højlundshusene, Højbovænge (har tidli-

gere efterspurgt fjernvarme) 
• Kollekolle Kursuscenter 

  
For at kommunen kan godkende en konvertering fra individuel naturgas, skal det do-
kumenteres, at projektet er samfundsøkonomisk fordelagtigt. Fjernvarmen i Værløse 
har generelt svært ved at konkurrere med naturgas prismæssigt, da varmekøbsprisen 
er høj. Dette forhold kan dog ændres ved en billigere forsyning fra Vestforbrænding 
og/eller omstilling til biomassefyring på Hillerød kraftvarme-anlæg. I en samfunds-
økonomisk beregning anvendes andre brændselspriser end de almindelige markeds-
priser. De samfundsøkonomiske brændselspriser indeholder bla. miljøomkostniger og 
er fastlagt af Energistyrelsen.     
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Værløse Varmeværk arbejder som forsyningsselskab med energibesparelser for at 
kunne leve op til de krav, der er på dette område. Potentielle kunder i områder udlagt 
til fjernvarme tilbydes p.t. 10.000 kr. i tilskud ved skift fra olie og 20.000 kr. ved el. De 
bliver oplyst om denne mulighed via brev. Det drejer sig om ca. 130 kunder. Tilskud-
det gives mod tilskrivning af energibesparelserne til Værløse Varmeværk. I tillæg til 
dette kommer det statslige tilskud på yderligere 10.000 kr. ved konvertering fra olie til 
fjernvarme. 
 
Det kan ifølge Værløse Varmeværk sandsynligvis ikke betale sig at forsyne Kirke 
Værløse – heller ikke erhvervene der. Et mindre erhvervsområde i Kirke Værløse 
med medtaget i den undersøgelse der pågår pt. 
 
Eksempel: Konvertering af industriområde i Kirke Værløse fra naturgas til fjern-
varme  
 
I Kirke Værløse ligger 40.000 m2 erhverv. Her kan forventeligt afsættes 4.000-5.000 
MWh.  
 
Ved forsyning er det nødvendigt med etablering af 1,5 km hovedledning á erfaringsvis 
7.500 kr./meter. 
 
Erfaringstal fra eksempelvis Gladsaxe og Birkerød viser, at industriområder kan om-
stilles til fjernvarme for ca. 1.500-1.750 kr./MWh med investeringer i gadeledninger, 
stikledninger og vekslerinstallationer. Konverteringen af området til fjernvarme må så-
ledes forventes at kunne foregå for omkring 18,5 mio. kr. 
 
Hvorvidt et sådan projekt er samfundsøkonomisk rentabelt, afhænger af det konkrete 
marginale brændselsmix. I den nuværende situation, med de gældende samfunds-
økonomiske forudsætninger fra Energistyrelsen (april 2010),, vil naturgasbaseret 
fjernvarme fra Hillerød give et samfundsøkonomisk underskud op til ca. 15 mio. kr. 
ved at forsyne området. Hvis den marginale forsyning i stedet var øget affaldsfor-
brænding på et KV-anlæg, ville det samfundsøkonomiske overskud være i størrel-
sesordenen 7 mio. kr. Dette skyldes, at den samfundsøkonomiske brændselspris for 
naturgas er væsentlig højere end for f.eks. affald og biomasse. Et fremtidigt mix af 
brændsler i fjernvarmenettet kunne således godt gøre et sådan projekt samfunds-
økonomisk rentabelt. 

 

Hareskov 

Hareskov er i dag udlagt til naturgas. Området ligger forholdsvis langt væk fra fjern-
varmenettet og består hovedsagelig af villabebyggelse. Et BBR-udtræk på Hareskov 
giver et samlet bygningsantal på ca. 4.200 bygninger, hvoraf ca. 16 er etagebebyg-
gelse. 
 
Ved Hareskov hallen ligger et LKV-anlæg, som bl.a. forsyner Hareskov skole. Kapaci-
teten her ikke stor nok til at udvide forsyningsområdet.  

 
Hareskov vil i den nærmeste fremtid fortsat være et område med individuelle natur-
gasfyr, brændeovne og jordvarme og anden vedvarende energi.  
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Jonstrup 

Et beboelsesområde syd for Værløse Flyvestation, der ligger tæt på et område i Må-
løv som er planlagt for fjernvarmeforsyning fra Vestforbrændingen. Også her vil alter-
nativ forsyning med varmepumper og vedvarende energi være en mulighed i de om-
råder, hvor fjernvarmen ikke er økonomisk attraktiv. Elvarmekunder kan med fordel 
overveje varmepumper og anden vedvarende energi,  

 
3.2 Nuværende varmeforsyning i Farum 

Arealmæssigt er over halvdelen af Farum udlagt til forsyning med naturgas. Den re-
sterende del opvarmes med fjernvarme fra Farum Fjernvarme. 

Farum Fjernvarme køber ca. 80 % af deres varme fra Hillerød Kraftvarme, mens de 
producerer de resterende 20 % selv. Det årlige varmesalg var i 2008/2009 ca. 78.400 
MWh fordelt på ca. 25 % til store forbrugere og ca. 75 % til mindre forbrugere. Hus-
holdninger udgør 80 % af varmesalget, erhvervskunder knap 10 % og kommunale in-
stitutioner godt 10 %.  

Der pågår i øjeblikket undersøgelser omkring den fremtidige forsyning. 

Der er igangsat undersøgelser omkring mulighederne for geotermi i Farum, da der 
skulle være gode muligheder for dette i området. De indledende undersøgelser gen-
nemføres af Farum Fjernvarme, der har besluttet at gå videre med projektet. 

Derudover er Farum Fjernvarme i dialog med Allerød Kommune, som er blevet kon-
taktet af nogle landmænd i lokalområdet, som kan levere 4000-8000 tons halm/år (ca. 
60-120.000 GJ) til varmeproduktionen. 

Alternative modeller kan være: 

1.  Forsyning fra Vestforbrænding.  

2.  Forsyning fra Hillerød, hvor der forventes bygget et større biomassefyret kraft-
varmeværk. 

Både geotermi og biomasse kan indgå i modellen, hvor der bygges et biomassefyret 
kraftvarmeværk i Hillerød. 

 

 



Strategisk energiplan Furesø Kommune 
 

 

  
 
 14 
  

 

 

Farum Fjernvarme har flere overvejelser om udvidelse af fjernvarmenettet i fremtiden.  
Af konkrete planer om forsyning kan nævnes Farum Bytorv og industriområdet i Fa-
rum. Derudover har Farum Fjernvarme overvejelser om forsyning af plejehjem, Lille-
vangsparken samt Solvangsskolen.  
 
Farum Fjernvarme er i gang med en forundersøgelse af mulighederne for udvidelse 
af fjernvarmeforsyningen i byen. Hvor stort en del af byen, der i fremtiden kan forsy-
nes afhænger af prisen for fjernvarmen i fremtiden. Hvis Farum Fjernvarme kan reali-
sere planerne om et prisbilligt geotermisk anlæg, vil det kunne betale sig stort set at 
forsyne hele Farum med fjernvarme – også de nuværende naturgasforsynede områ-
der. Områderne, der på kort sigt vil kunne konverteres, er industriområdet og området 
omkring Solvangskolen, jf. bilag 2. 
 
Farum Fjernvarme arbejder ligeledes med energibesparelser hos slutbrugerne.  
 
Følgende tiltag er gjort:  

• En del besparelser er hentet ved at konvertere et naturgasfyret villakvarter til 
fjernvarme. 

• Det overvejes at oprette en ”incitamentspulje”, som kan uddeles når energibe-
sparelser indrapporteres. Tilskuddet vil være mellem 150-200 kr./MWh.  

Eksempel: Konvertering af Solvangsskolen til fjernvarme, samfundsøkono-
misk vurdering  
 
Solvangsskolen har i dag forsyning af naturgas fra gamle kedler med en virknings-
grad på ca. 77 %. Årsforbruget af naturgas var i 2009 på 157.680 m3 naturgas sva-
rende til 1.735 MWh. 
 
Det er estimeret, at varmeforbruget ved fjernvarme vil være på ca. 1.340 MWh 
pga. en bedre virkningsgrad. Anlægsomkostningerne er skønnet til ca. 340 meter 
fjernvarmeledninger á 6.000 kr./meter, hvorpå der kan tilsluttes 3 ejendomme inkl. 
skolen. Ledningsinvesteringen for tilslutning af skolen er således ca. 2.040.000 kr., 
og dertil kommer en veksler på også anslået 500.000 kr. 
Skolen skal også betale et tilslutningsbidrag til Farum Fjernvarme på ca. 190.000 
kr., men dette er ikke en samfundsøkonomisk udgift.  
 
Samfundsøkonomisk giver konverteringen et underskud på ca. -205.000kr. over en 
20-årig periode med den nuværende fjernvarmeforsyning fra Hillerød KV-anlæg. 
Såfremt den nye fjernvarmeforsyning udelukkende ville blive dækket af øget af-
faldsforbrænding med kraftvarmeproduktion, bliver det samfundsøkonomiske 
overskud tilsvarende på ca. 6,4 mio. kr. Igen er det den samfundsøkonomiske 
brændselsomkostning, der er den væsentligste årsag til forskellene.  
 
Hvorvidt konverteringen af Solvangsskolen i sidste ende er en god idé eller ej af-
hænger udover samfundsøkonomien af, hvordan skolens økonomi kommer til at 
se ud, dvs. brugerøkonomien samt økonomien for fjernvarmeselskabet (selskabs-
økonomien) Her kommer prisen for tilslutningen til Farum Fjernvarme og de aktuel-
le afregningspriser for fjernvarme ind.  
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• En serviceordning til borgere med fjernvarme er også med i overvejelserne om-
kring, hvordan energibesparelserne kan opnås. Serviceordningen vil også 
kunne bruges som rådgivning om, hvordan borgerne selv kan gøre en indsats. 

• Med konvertering af det omtalte industriområde kan opnås en besparelse på ca. 
500 MWh, hvilket også er en oplagt mulighed for at hente besparelser. 

• En10-års renoveringsplan er udarbejdet for bl.a. at hente energibesparelser ved 
f.eks at øge afkølingen og minimere ledningstab. Undervejs optimeres isole-
ring osv. 

 
 
3.3 VE-ressourcer og muligheder i Furesø Kommune 

Som det er blevet gennemgået i afsnittene ovenfor, er den nærmest forestående mu-
lighed for at øge andelen af vedvarende energi i den kollektive varmeforsyning i Fu-
resø Kommune at indgå aftale med Vestforbrænding om levering af fjernvarme eller 
skifte brændsel på Hillerød kraftvarmeværk. Der er områder i Furesø Kommune, hvor 
fjernvarme ikke vil være rentabelt. Her kan andre VE-ressourcer komme på tale. 
 
Nedenfor gennemgås de VE-ressourcer, som kan være relevante i Furesø Kommu-
ne, samt en vurdering af deres potentiale. 
 

Overskuds- eller spildvarme i virksomheder 

Energistyrelsen har i 2009 udarbejdet en rapport, der giver overblik over virksomhe-
der med overskuds- eller spildvarme. Ingen af disse virksomheder er lokaliseret i Fu-
resø Kommune, og denne mulighed kan derfor ikke inddrages i en model for øget VE 
forsyning. 
 

Geotermi 

I områder med vulkansk aktivitet stiger temperaturen hurtigt med dybden. I sådanne 
områder, som f.eks. på Island, kan den geotermiske energi udnyttes til elproduktion 
ved hjælp af almindelige dampturbiner. 
 
De fleste områder i verden har imidlertid ligesom i Danmark en temperatur, der stiger 
mere moderat med dybden - typisk med 25-30 °C pr. kilometer. I sådanne områder 
udnyttes den geotermiske energi hovedsageligt til opvarmning i form af fjernvarme. 
 
Farum Fjernvarme vurderer potentialet for opvarmning via geotermi i kommunen. Fa-
rum Fjernvarme er efterfølgende gået i gang med egentlige forundersøgelser for at 
kortlægge, om det er realistisk at etablere et geotermiværk i Furesø Kommune eller i 
nærområdet. Et overslag over anlægsinvesteringen er 250 millioner kr. Den samledes 
produktion anslås til 150.000 MWh per år med en konstant ydelse over året. I som-
mermånederne vil det derfor være relevant at undersøge, om Hillerød og evt. dele af 
Allerød kommuner kunne aftage varme.  

 
Biomasse 

Biomasse er fællesbetegnelsen for alle typer planter, træer, buske, halm, træpiller 
osv.  Biomasse kan forgasses eller forbrændes og omdannes til CO2-neutral el og 
varme. Der bruges allerede meget biomasse til energiproduktion i Danmark, og ande-
len forventes at stige i fremtiden. 



Strategisk energiplan Furesø Kommune 
 

 

  
 
 16 
  

 

 
Farum Fjernvarme er i dialog om levering af halm fra lokale landmænd, som kan leve-
re 4.000-8.000 tons halm/år (ca. 60-120.000 GJ) til varmeproduktionen. Landmæn-
dene er en stabil leverandør af halm, og vil derfor være interessante partnere at få 
inddraget i energiforsyningen. 

 
Biomasse fra skov og naturarealer vil kunne udnyttes til energiformål, men det vil pri-
mært være overskudsproduktion/affald, da mulighederne for dyrkning af energiafgrø-
der f.eks. energipil er begrænsede. 

 
Solvarme i stor skala 

Et solfangeranlæg vil være specielt effektivt om sommeren, hvor behovet for varme er 
mindst, hvilket medfører, at kraftvarmeværkerne få et endnu større problem med af-
køling. Det er derfor afgørende, at varmen fra et evt. storskala solvarmeanlæg kan 
lagres, eller at kraftvarmeværkerne har mulighed for at regulere på varmen f.eks. ved 
at deponere noget af affaldet til forbrænding. Kan det ikke lade sig gøre, vil et stor-
skala solvarmeanlæg til den kollektive varmeforsyning være en dårlig ide ud fra såvel 
et samfundsøkonomisk som et energiøkonomisk synspunkt (ref. 15). 

 
 

Eksempel: Kollektiv solvarme, 8.000 m2 solfangere  
 
Et solvarmeanlæg på 10.000 m2 tilsluttet fjernvarmenettet kan principielt producere 
5.000 MWh, som det naturgasfyrede kraftvarmeværk i Hillerød således ikke skal pro-
ducere. 
 
Omkostningerne til dette anlæg ligger i størrelsesordenen 20,000 mio. kr., hvilket gi-
ver et samfundsøkonomisk underskud på ca. 4.9 mio. kr. Anlægget reducerer CO2-
udledningen med ca. 910 tons, såfremt det fortrænger naturgasbaseret kraftvarme fra 
Hillerød.  
 
Hvis solvarmen fortrænger affaldskraftvarme i sommermånederne således at varmen 
fra affaldsforbrændingen ikke kan afsættes, men i stedet må bortkøles, er der tale om 
en endog dårligere rentabilitet. 
 
 
Kollektiv solvarme, i kombination med biomassefyret varmeanlæg i mindre fjernvar-
mesystemer, giver mulighed for at lukke varmeanlægget ned i sommerperioden for 
vedligehold og dermed spare ”tomgangstabet” over sommeren. Her giver det god 
mening med kollektive solvarmeanlæg. 
 
Solvarme til varmt brugsvand i boliger og institutioner, der ikke har mulighed for fjern-
varme, er ligeledes relevant, idet solvarmeanlægget vil kunne levere varmtvandsfor-
bruget over hele sommerperioden samt tilskud i resten af året. 
 
Solvarmeanlæg på 100 m2 på de 8 skoler i kommunen vil lede til en CO2-reduktion på 
73 ton til en pris på ca. 500 kr per ton. 
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Solceller 

Solceller bruges til elproduktion, og vil ligesom solvarmeanlæg være mest effektive 
om sommeren. Der er dog stadig nogle udfordringer mht. solceller, da den el de kan 
producere, stadig er forholdsvis dyr sammenlignet med ”almindelig” el. Dertil kommer 
udfordringer i forhold til integration i byggeriet, hvis den maksimale effekt skal opnås. 
 
Solceller er en mulighed på alle bygninger i kommunen, men strømmen er ikke pris-
mæssigt konkurrencedygtig pr. kWh, og væsentlig større energibesparelse eller re-
duktion af emissioner kan opnås ved de fleste andre energibesparende tiltag.  
 
Nettoafregningsprincippet for mindre anlæg på under 6 kW betyder, at anlæggene er 
attraktive privatøkonomisk, idet elnettet benyttes gratis som lager.  
 
Et solcelleanlæg på 100 m2 på hver af de 8 skoler i kommunen vil lede til en redukti-
on på 39 ton CO2. Prisen per reduceret ton CO2 er ca. 9.000 kr. Den samlede elpro-
duktion vil være knap 89 MWh svarende til ca. 22 husstandes årlige elforbrug.  
 
Hvis 70% af kommunens elforbrug skulle dækkes af solceller vil det kræve godt 1 mil-
lion kvadratmeter solceller og godt 5 milliarder kr i anlægsinvestering. 
 
Eksempel: Solceller på Søndersøskolen 
 
Til trods for at økonomien i et solcelleanlæg ikke umiddelbart er god, kan solceller 
under vise forudsætninger godt være en god idé. Dette er f.eks. tilfældet hvor solcel-
lerne tjener flere formål og f.eks. erstatter bygningsdele som tagbelægning eller so-
lafskærmning. Herudover kan etablering af solcelleanlæg på offentlige bygninger og 
skoler være med til at synliggøre vedvarende energi til elproduktion både som led i 
undervisning og overfor borgere i almindelighed.  
 
I forbindelse med udskiftning af solafskærming på sydfacaden på Søndersøskolen, 
etableres der solceller integreret i solafskærmingen. Merudgiften til montering af sol-
cellerne finansieres af tilskud fra både energirenoveringsmidlerne og fra klimapuljen. 
Værdien af en 1:1 udskiftning af solafskærmningen betales af vedligeholdelsesmidler. 
Projektet forventes at koste ca. 1,2 mio kr. Anlægget kan producere ca. 26.000 kWh 
el årligt. 
 

Varmepumper 

Varmepumpeinstallationer bliver mere og mere udbredt i de danske husstande. En 
varmepumpe optager varmeenergi fra omgivelserne ved et lavt temperaturniveau, og 
omsætter denne via en lukket kredsproces, et kølemiddel og tilførsel af elektricitet til 
varmeenergi ved et højere temperaturniveau, som dermed kan anvendes til opvarm-
ning af rum og brugsvand. Der findes en række typer, men de mest anvendte er 
jord/vand, luft/vand og luft/luft systemer. Udskiftning af oliefyr og evt. naturgasfyr til en 
varmepumpløsning kan være relevant for villaer uden umiddelbar fjernvarmemulighed 
evt. i kombination med solvarme eller anden vedvarende energi. Jordvarmeanlæg an-
lægges typisk ved nedpløjning af varmeslager i f.eks. græsplænen, men muligheden 
for jordvarme ved lodret boring er også en mulighed hvis grundarealet er for lille til 
den traditionelle løsning. 
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Et skift fra oliefyr til jordvarme i en almindelig villa vil betyde en CO2  reduktion på 3,4 
ton pr år. Prisen per reduceret ton CO2  er tæt på nul.  
 
Der var ved udgangen af 2010 76 aktive jordvarmeanlæg i Furesø Kommune og 47 
undervejs1 (se Bilag 6.).  Der er en stigende interesse i Furesø Kommune for jord-
varmeanlæg, idet antallet af anlæg undervejs er steget med ca. 30 i anden halvdel af 
2010. 
 
Store varmepumpeanlæg som varmeforsyning kan ikke konkurrere med andre ener-
giformer i øjeblikket, bl.a. pga. elpriserne og afgiftsforholdene. De få anlæg, der er 
etableret i Danmark, er opført som forsøgsanlæg (f.eks. 1 MW havvandbaseret var-
mepumpe til fjernvarmeforsyning i Frederikshavn, med elforsyning fra egen vindmøl-
le). Først i en situation med betydelig ændringer i prisforholdene vil jordvarme eller 
anden brug af varmepumper være rentabelt til fjernvarmeforsyning. Med en øget an-
del af vindenergi i elforsyningen kan varmepumper være en mulighed. 
 
Et evt. søvandsanlæg i tilknytning til de meget dybe søer i kommunen vil sandsynlig-
vis være mere rentabelt end jordvarmeanlæg til individuel forsyning, men vil være 
væsentlig dyrere end affalds- eller naturgasbaseret fjernvarme.  
 

Biogas 

Biogas kan komme til at spille en rolle i omstillingen til VE. Gyllen fra landbruget kan 
omsættes til el og varme på biogasanlæg og blive en kilde til VE. Den samfundsøko-
nomisk mest rentable udnyttelse af biogas er fortsat i kraftvarmeproduktion, men evt. 
overskudsproduktion vil kunne udnyttes enten til transportformål eller fødes ind på na-
turgasnettet. Biogassen skal dog først skal opgraderes for at kunne leve op til natur-
gasnettets kvalitetskrav, hvilket fordyrer biogassen betydeligt. 
 
Der er i Furesø Kommune ikke store dyrehold, og dermed er adgang til husdyrgød-
ning ikke en mulig kilde til biogas. Derimod udnyttes en del af spildevandsslammet al-
lerede i biogasanlæg på Stavnsholt Renseanlæg og på Måløv Renseanlæg, hvortil 
Furesø leverer spildevandsslam. I alt leverer Furesø ca. 1.000 ton TS (TørStof) i form 
af slam til biogas. Herudover kan organisk affald og andet organisk materiale udnyt-
tes til biogas. 
 

Vind 

En landbaseret vindmølle på 2.5 MW vil lede til en CO2 -reduktion på ca. 2.600 ton til 
en pris, der er ca. minus 500 kr per ton. Dvs. der er en samfundsøkonomisk gevinst 
ved at investere i vindmøller. En landbaseret mølle på en god placering vil årligt kun-
ne producere 5.500 MWh svarende til elforbruget i 1.500 husstande i Furesø kommu-
ne eller godt 4% af det samlede elforbrug. 70% af hele Kommunens elforbrug kan 
dækkes af ca. 18,5 store landbaserede møller og kræve en investering på godt 450 
millioner kr.  
 

                                                
1 De 47 varmepumper ,der er undervejs fordeler sig: 1 anlægges, 33 er ansøgt og 13 er på vej. 
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Der er ikke lavet en egentlig kortlægning af potentialet for opstilling af vindmøller i Fu-
resø Kommune. Området omkring Værløse flyvestation kunne være en mulighed for 
opstilling af vindmøller, men dette kræver en analyse af vindforholdene i området. Det 
er dog vurderet, at opstilling af store vindmøller ikke er en realistisk mulighed i kom-
munen, bl.a. pga. gener for kommunens borgere, men husstandsmøller kan være en 
mulighed enkelte steder. 
 
Ligesom med solcellerne vil husstandsmøller dog primært skulle tjene det formål at 
synliggøre indsatsen for reduktion af CO2 . Der skal ca. 2.600 husstandsmøller til at 
producere den samme mængde elektricitet som én stor 2,5 MW landmølle2. Dertil vil 
investeringen være ca. fire gange så høj.3. 
 

4 TILTAG OG SCENARIER 

Referencescenariet for udviklingen i Furesø Kommune bliver i dette afsnit sammen-
holdt med to vigtige analyser af, hvordan Danmark kan udvikle sig hen imod et fos-
silfrit samfund. De to analyser blev præsenteret i efteråret 2010: Klimakommissionens 
rapport og Varmeplan Danmark 2010, ref. 3 og 4. 
 
De vigtigste tiltag, der indgår i analyserne, er gennemgået i dette afsnit og omsat til 
forholdene i Furesø Kommune. Endelig er til slut i kapitlet gennemgået en række 
konkrete tiltag, som kommunen som virksomhed har overvejet og besluttet at gen-
nemføre. 
 

4.1 Referencescenariet 

Kortlægningen af energiforbrug og forsyning i Furesø Kommune og den sandsynlige 
udvikling frem mod 2030, hvis kommunen følger de nationale tendenser, er i de føl-
gende illustreret både i forhold til energiforbrug og udledning af drivhusgasser. 
 

 

                                                
2 Et optimistisk estimat for en husstandsmølle er en CO2 reduktion på 1 ton.  
3 Prisen for en 2,5 MW landmølle er ca. 24.000.000, hvorimod de 2.600 husstandsmøller vil koste ca. 
106.000.000. 
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Referencescenarie for Furesø Kommune, Energiforbrug 2009-2030 fordelt på sektorer (eksklusiv 
transportsektor) 

 
Husholdningerne står for langt den største andel af energiforbruget i kommunen. På 
trods af jævne varmebesparelser og nybyggeri med lavt energiforbrug vil det samlede 
energiforbrug i kommunen kun falde svagt frem mod 2030, hvis der ikke gøres en 
ekstraordinær indsats.  
 

 
 
Referencescenarie for Furesø Kommune, Energiforbrug 2009-2030 fordelt på energityper (eks-
klusiv transportsektor) 
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I referencescenariet sker der et fald i brugen af naturgas og fjernvarme som følge af 
varmebesparelser. Elforbruget er næsten konstant med svagt stigende tendens. 
Fjernvarmen er i referencescenariet baseret på naturgaskraftvarme og elproduktionen 
følger energistyrelsens fremskrivninger.  
 
Andelen af vedvarende energi i energiforsyningen af Furesø Kommune er således 
begrænset til en meget lille andel af opvarmningen baseret på biomasse og solvarme 
samt andelen af vedvarende energi i elproduktionen. Samlet set dækker vedvarende 
energi således kun ca. 9% af det samlede forbrug af el og varme i kommunen i 2009. 
Andelen vil i referencescenariet stige til ca. 20% som følge af en større andel af ved-
varende energi i elproduktionen frem mod 2030.  
 

 
 
Udledning af drivhusgasser er i illustrationerne tilbageført til de forbrug, der giver an-
ledning til udledningen. Dvs. at udledningernes som følge af f.eks. husholdningernes 
elforbrug er indeholdt i udledningen for husholdningerne og ikke opgivet separat for 
elselskaber. Tilsvarende gælder for de øvrige forsyningsselskaber. 
 
Generelt gælder at udledningerne fra el og fjernvarmevarmeproduktionen varierer en 
del over årene som følge af forventede ændringer i brændselssammensætningen. 
Især udledningen per kWh elektricitet ændrer sig meget fra år til år, mens udlednin-
gerne per energienhed fra fjernvarmesektoren er mere stabil. 
 

 
4.2 Alternative udviklingsscenarier 

I forbindelse med udvikling af scenarier for Furesø Kommune er der taget udgangs-
punkt i to analyser, hvis forslag til ændringer i energisystemet mod vedvarende energi 
begge giver samfundsøkonomisk overskud. De to analyser, er som nævnt tidligere, 
Varmeplan Danmark 2010 og Klimakommissionens rapport. 
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4.2.1 Varmeplan Danmark 2010  

Varmeplan Danmark 2010’s analyser tager udgangspunkt i en analyse af de boliger 
som ligger indenfor rækkevidde af eksisterende fjernvarmeforsyningsområder og som 
i dag især er forsynet med individuelle kedler baseret på olie, naturgas eller biomasse 
samt supplerende analyser af udviklingen af hele varmemarkedet.  
 
I Varmeplan Danmark 2010 er analyseret scenarierne: ”hurtig udbygning” og en ”mo-
derat udbygning” med fjernvarme og varmepumper i kombination med varmebespa-
relser. Desuden analyseres, hvordan en kraftig udbygning med fjernvarme passer ind 
i en strategi om at overgå til 100% vedvarende energi på lang sigt. Den største for-
skel på scenarierne er, at i ”hurtig udbygning” udfases naturgas i 2030 mens i ”mode-
rat udbygning” sker dette først i 2050. Desuden antages det, at varmebeparelser kun 
sker i de første 10 år i det moderate scenarie, mens rumvarmeforbruget fortsætter 
med at falde frem til 2030 i ”hurtig udbygning”. 
 
Hovedkonklusionerne er: 
 

• I et 100% vedvarende energibaseret energisystem spiller fjernvarme en nøgle-
rolle, bl.a. i forhold til indpasning af store mængder vindenergi, storskala sol-
varme, affaldsforbrænding og store afbrydelige varmepumper samt industriel 
overskudsvarme og geotermi 

• Individuelle opvarmningsformer vil øge presset på biomasseressourcen, selv 
om der spares på rumvarmen, og vil have større omkostninger end fjernvarme 

• Varmebesparelser i alle husstande sammen med massiv omlægning til fjern-
varme giver en større samfundsøkonomisk gevinst og størst reduktion i CO2 
udledninger end de to tiltag hver for sig. 

• Varmebesparelser i fjernvarmeområder er vigtige for at opnå en effektiv fjern-
varmeforsyning, herunder sænkning af fremløbstemperaturen. 

• Udvidelse af fjernvarmeforsyningen så meget som muligt i byområder er sam-
fundsøkonomisk fordelagtigt, herunder også til al ny bebyggelse. 

• I landområder, hvor det ikke er fordelagtigt med fjernvarme (pga. stor afstand til 
fjernvarmenettet), vil varmepumper i kombination med individuel solvarme væ-
re den mest samfundsøkonomiske opvarmningsform. 

• På sigt skal eksisterende naturgas udfases til fordel for fjernvarme (70%) og in-
dividuelle varmepumper (30%) 

 
Hovedelementerne i de to scenarier summeret i tabellen nedenfor. 
 
 

Indsatsområde Hurtig udbygning Moderat udbygning – som 
hurtig udbygning men med 
følgende forskelle: 

Varmebesparelse til 
rumvarme 

25% i 2020, herefter reduktion 
på 1% per år frem mod 2030. 
Yderligere reduktion til 50% af 
2010 niveauet i 2050 

25% i 2020 herefter stabilt 
varmeforbrug 

Forsyning til ny be-
byggelser i byer 

100% fjernvarme eller blok-
varme 

 

Fjernvarmedækning 65% i 2020, 70% i 2050 60% i 2020, 70% i 2050 
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Varmeforsyning i 
landområder (30% 
af varmemarkedet) 

Udbygges med varmepumper i 
2020 svarende til 25% af sam-
lede varmemarked og 30% i 
2030 

2/3 dækkes af varmepumper 
i 2020 (20% af samlede var-
medmarked), resten konver-
teres efter 2020 til fjernvarme 
eller varmepumper 

Individuel naturgas Reduceres til 5% af varme-
markedet i 2020, udfases helt i 
2030. 

Reduceres til 5% af varme-
markedet i 2030, udfases 
først helt i 2050 

Elvarme, brænde-
ovne og oliefyr 

Udfases til opvarmning i 2020 Udfases til opvarmning i 
2020 

Biomasse og bio-
gas 

Anvendes i fjernvarmeforsy-
ningen, men udfases som 
grundlast i 2030-2050. Biogas 
fødes ind i biogasnet. 

 

Solvarme Udgør 10 % af fjernvarmen i 
2030 

 

Elbesparelser 10% i 2020  
Transport 10% af benzinforbruget er om-

lagt til el 
 

 
 

I forhold til landsgennemsnittet har Furesø Kommune forholdsvis en lavere andel af 
boliger udenfor kollektive forsyningsområder og en højere andel af naturgasforsynede 
boliger. Andelen af fjernvarmeforsynede boliger følger stort set landsgennemsnittet. I 
forhold til landsgennemsnittet giver det derfor mening, at se på en større fjernvarme-
dækning end 65-70%. I scenarierne nedenfor er derfor udbygget med fjernvarme til 
75% af husholdningerne. Den mere præcise udbygningsprocent kræver dog mere de-
taljerede samfundsøkonomiske beregninger på konkrete områder og afhænger af, i 
hvilken samfundsøkonomisk pris fjernvarmen i fremtiden kan leveres til.  
 
For Furesø Kommune er der opstillet et scenario der ligger tæt op ad ”hurtig udbyg-
ning”. Da Furesø Kommune forventes af have en høj fjernvarmedækning vil forskelle-
ne mellem de to scenarier være minimal frem mod 2020 og kun marginal mellem 
2020 og 2030. 
 
Der er regnet på effekterne af følgende tiltag, som svarer til scenariet hurtig udbyg-
ning: 

 
V1: Varmebesparelser på 25% i 2020 i forhold til 2009 herefter 1% per år frem mod 
2030. 
 
K1: Konvertering af opvarmningsformer 

• Naturgas reduceres til 5% af varmemarkedet i 2020 og udfases helt i 2030   
• Udfasning af oliefyr og elvarme i 2020 – konverteres til fjernvarme i bynære om-

råder og varmepumper i landområder. 
 

T1: 10% af persontransport i bil erstattes af el. 
 
E1: Elbesparelser på 1% per år frem mod 2020 

 
F1: Fjernvarmeforsyningen baseres på vedvarende energi 
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• affaldskraftvarme introduceres fra 2013 til grundlast. Geotermisk varme fra 
2016. 

• Naturgasbaseret forsyning fra Hillerød kraftvarmeværk udfases med udgangen 
af 2015 

• Biomassebaseret spidslast fra 2016  
• Tab reduceres med 2 procent point som følge af optimering af net og sænkning 

af returtemperaturen. 
 
 
Resultatet af de enkelte tiltag hver for sig og samlet er illustreret i grafen nedenfor. 
Det ses, at konverteringen til fjernvarme samt introduktion af miljøvenlige brændsler i 
fjernvarmeforsyningen giver det største og vigtigste bidrag til reduktion af drivhusgas-
udledningen. Tiltagene i ”Varmeplan Danmark 2010” –scenariet for Furesø Kommune 
vil kunne føre til en reduktion af udledningerne i forhold til referencen på 29% i 2020 
og 32% i 2030. I forhold til udgangspunktet i 2009 er dette en reduktion på 40%. 
 
Transportsektoren vil i fremtiden være den største udleder af drivhusgasser. Allerede 
om 10 år vil transportsektoren stå for over halvdelen af udledningen i Furesø Kom-
mune. 
 
 
”Varmeplan Danmark 2010 hurtig udbygning ” herefter blot ”Varmeplan Danmark”: 
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4.2.2 Klimakommissionens rapport 

Klimakommissionens rapport tager udgangspunkt i en målsætning om at gøre Dan-
mark uafhængig af fossile brændsler.  
 
Rapporten  analyserer et fremtidsforløb A og et fremtidsforløb U for at lave en ’føl-
somhedsvurdering’: 
 

• Fremtidsforløb A forudsætter at ”Resten af verden fører også en ambitiøs kli-
mapolitik. Her er ingen nettoimport af biomasse til Danmark.” 

• Fremtidsforløb U forudsætter at ”Resten af verden fører en uambitiøs klimapoli-
tik. Her kan Danmark importere biomasse 

 
Hovedkonturerne for 2050 i Frentidsforløb A er:  
Mere effektiv brug af energi 

• Energiforbruget i boliger skal være mere effektivt. Bedre isolering og effektive 
energisystemer kan reducere energiforbruget til opvarmning i et gennem-
snitshus med 60 % og halvere (50 %) det gennemsnitlige energiforbrug i 
elapparater. 

• Persontransporten og fragten af varer skal være energieffektiv. I 2050 kan 
energiforbruget reduceres med 60-70 %, bl.a. med baggrund i stort skift fra 
forbrændingsmotorer til elmotorer. 

• Energieffektiviteten i industri og landbrug skal fordobles. Med anvendelse af 
halvt så meget energi til produktion af den samme vare. 

 
Nyt energisystem med biobrændsler og elektricitet fra vedvarende energi 

• Energisystemet skal omlægges til el og baseres på intelligent forbrug i hjem-
mene, i institutioner og i virksomheder 

• Meget mere af den energi vi bruger i dagligdagen, skal komme fra el. I dag 
kommer omkring 20 % af den energi vi bruger fra el. I fremtiden vil det være 
mindst 40 %, men op til 70 %, hvis elbilerne vinder indpas. 

• Havvindmøller bliver en central kilde til el, og vindkraft skal mangedobles i 
forhold til i dag, således at der er mindst 10.000 MW og op til 18.500 MW 
vindkraft i 2050. Det svarer til 60-80 % af elforbruget mod 20 % i dag. 

• Biomasse kommer til at spille en vigtig rolle, især som backup for den fluktue-
rende produktion fra vindmøllerne. 30 % kan komme fra biomasse og affalds-
forbrænding og op til 70 % bl.a. afhængig af udviklingen i prisen på biomasse. 

• Vi skal varme vores huse op med fjernvarme og med eldrevne varmepumper, 
hvor vindmøllerne leverer energien. Biomasse, solvarme, geotermi og varme-
pumper skal tilsammen levere energien til fjernvarmen. 

• Transportsektoren skal på sigt omlægges til el og biobrændsler. 
• Yderligere og nye vedvarende energiteknologier kan også komme i spil med 

den rette teknologiske udvikling.  
 

Tabellen nedenfor giver en oversigt over de vigtigste tiltag, som indgår i reference- og frem-
tidsforløbene. Det er fremtidsforløb A vi benytter. 
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Kilde: Klimakommissionens Bilagsrapport, side 60. 

 
 

 
Kilde: Klimakommissionens Bilagsrapport, side 52 

 
Energieffektiviseringspotentialet 
Det forudsættes, at det som i dag er bedst tilgængelig teknologi (det vil i denne sammenhæng 
være det mest energieffektive), vil være markedsdominerende i 2050. Det vil i fremtidsforløb A 
give en gevinst på 75 % . 
 
Energirenovering og lavenergibyggeri 
Størstedelen af de eksisterende boliger energirenoveres således, at deres behov for opvarm-
ning i 2050 kun udgør godt halvdelen af dagens behov. For nye boliger forudsættes kun et 
meget begrænset energiforbrug (s.64). 
 
Transport 
Understående figur viser fordelingen af transportarbejde på transportteknologier og brændsler 
i 2050 i Klimakommissionens rapport. Der regnes samtidig med, at biler og busser løbende 
bliver mere effektive. 
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Kilde: Klimakommissionen Bilagsrapport, 2010, s.82 
 
Grundlæggende ligger Klimakommissionens anbefalinger tæt op ad de tiltag, der er 
præsenteret ovenfor for Varmeplan Danmark 2010. Største forskel er i forhold til 
transportsektoren, hvor klimakommissionens rapport er langt mere vidtgående end 
Varmeplan Danmark 2010. 
   
For Furesø Kommune er der opstillet et scenario, der ligger tæt op ad Fremtidsforløb 
A, hvor det lidt forsimplet er antaget, at udviklingen vil ske jævnt således, at vi i 2030 
vil være ca. halvvejs. Dvs. hvis der for kategorien ’bil’ er en forventning om at 90 % af 
brændslet til fremtidens personbiltransport vil køre på el i 2050, antages at andelen i 
2030 være 45 %. 
 
Der er regnet på effekterne af følgende tiltag: 

 
V2: Varmebesparelser på 30% i 2030 i forhold til 2009  
K1: Konvertering af opvarmningsformer 

• Naturgas reduceres til 5% af varmemarkedet i 2020 og udfases helt i 2030   
• Udfasning af oliefyr og elvarme i 2020 – konverteres til fjernvarme i bynære om-

råder og varmepumper i landområder. 
 

T2: 45% af persontransport i bil erstattes af el frem mod 2030 samt en mindre andel 
ethanol og metanol (>5%) 
 
E1: Elbesparelser på 1% per år frem mod 2020 
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F1: Fjernvarmeforsyningen baseres på vedvarende energi 
• affaldskraftvarme introduceres fra 2013 til grundlast. Geotermisk varme fra 

2015 
• Naturgasbaseret forsyning fra Hillerød kraftvarmeværk udfases med udgangen 

af 2015 
• Biomassebaseret spidslast fra 2016  
• Tab reduceres med 2 procent point som følge af optimering af net og sænkning 

af returtemperaturen. 
 

Tiltagene i ”Klimakommission”–scenariet for Furesø Kommune vil kunne føre til en 
reduktion af udledningerne i forhold til referencen på 38% i 2020 og 53% i 2030. I for-
hold til udgangspunktet i 2009 er dette en reduktion på 61%. 
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Hovedforskellen mellem de to scenarier ”klimakommission” og ”Varmeplan Danmark 
2010” som de er modelleret for Furesø Kommune er tiltag på transportområdet. Frem 
til 2015 er forskellen minimal. 
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4.3 Rangordning af tiltag 

De tiltag der er anvendt i scenarieanalyserne ovenfor er kun groft beskrevet og i en 
del tilfælde dækker de over en sammenstilling af en lang række tiltag – f.eks. kan 
varmebesparelser i boligen bestå af mange forskellige enkelt tiltag f.eks. udskiftning 
af vinduer, isolering af gulv, vægge og lofter, udskiftning og isolering af installationer 
eller helt udskiftning af boligen med ny og mere miljøvenlig bolig. 
 
En generel rettesnor er, at de tiltag, der giver den største reduktion i udledningerne 
per investeret krone, er de tiltag, der mindsker energiforbruget, dvs. energibesparel-
ser, dernæst udnyttelse af spildvarme og fjernvarme og skift til mere miljøvenlige 
brændsler som biomasse, jord og solvarme. Længst nede på listen hører produktion 
af egen strøm på solcelleanlæg eller minivindmølle samt solvarme i fjernvarmeområ-
der baseret på affaldskraftvarme og vedvarende energi. Ikke nok med at de tiltag, der 
står øverst på listen er billigst, det er også de tiltag, hvor der er mest at hente i form af 
reduktioner. 
 

Tiltag Forudsætning CO2 omkost-
nings-niveau 

Energibesparelser udenfor 
fjernvarmeområde 

2.000 kr per sparet GJ gennemført i forbindel-
se med renovering. 

Samf. overskud  

Konvertering fra individuel olie 
og naturgas til fjernvarme (mil-
jøvenlig) 

Fjernvarmen er baseret på affaldskraftvarme. 
Vandbårent system kan genbruges 

Samf. overskud 

Konvertering fra individuel olie 
og naturgas til fjernvarme  
(naturgasbaseret)  

Fjernvarmen er baseret på naturgaskraftvar-
me. Vandbårent system kan genbruges. Lille 
afstand til FV net. 

Neutral til samf. 
overskud 

Skift fra oliefyr eller naturgas-
fyr til jordvarme 

Vandbårent system kan genbruges. Neutral 

Solvarme udenfor fjernvarme-
områder 

Dækker 50% af brugsvandsbehovet Lav 

Solvarme i fjernvarmeområde 
(naturgasbaseret)  

Dækker 50% af brugsvandsbehovet. Fjern-
varme er baseret på naturgaskraftvarme 

Lav 

Solceller Anlæg max 6 kW Høj 
Solvarme i fjernvarmeområde 
(miljøvenlig forsyning)  

Dækker 50% af brugsvandsbehovet. Fjern-
varme er baseret på affaldskraftvarme 

Høj 

Energibesparelser i fjern-
varmeområde (miljøvenlig 
forsyning) 

2.000 kr per sparet GJ gennemført i for-
bindelse med renovering. 

Høj   
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4.4 Tiltag i kommunen som virksomhed 

Furesø Kommune har kun direkte indflydelse på en meget lille del af kommunens 
samlede CO2 udledninger, nemlig først og fremmest de udledninger som relaterer sig 
til kommunen som virksomhed. Dernæst har kommunen selvfølgelig en stor indflydel-
se som myndighed ved udarbejdelse af lokalplaner, byggesagsbehandling og indfly-
delse via forsyningsvirksomhederne i kommunen.  
 
Furesø kommune har taget beslutning om at reducere energiforbruget i kommunen 
som virksomhed ved både tekniske tiltag og adfærdsændringer. Hovedtrækkene i til-
tagene er præsenteret her, da kommunen ved at demonstrere mulighederne og resul-
taterne af tiltagene kan inspirere borgere og erhvervsliv til at følge efter. 
 
De tekniske tiltag i kommunen er traditionelt rangordnet efter omkostningseffektivitet, 
således at energirenoveringer og energistyringssystemer med kort tilbagebetalingstid 
fremskyndes i forhold til renoveringer med længere tilbagebetalingstid. Derudover 
prioriteres indsatser der, hvor de store energiforbrug er. 
 

Hvad koster det at spare ét ton CO2? 
 
Et solcelleanlæg på hver af kommunens 9 skoler på 100m2 vil føre til en 
årlig CO2 reduktion på 44 tons. Investeringen vil være ca. 4,7 millioner 
kr. Den samfundsøkonomiske pris per reduceret ton beregnet over en 
20-årig periode CO2 vil være ca. 9.000 kr.  
 
Et solvarmeanlæg på samme størrelse til opvarmning af varmt vand på 
hver af skolerne vil samlet spare ca. dobbelt så meget i CO2 udlednin-
ger og koste ca. 500 kr. per ton sparet CO2. Investeringen vil være ca. 
1,9 millioner kr.  
 
Hvis en enkelt skole som f.x. Solvangsskolen, der opvarmes med na-
turgas, skifter til fjernvarme vil CO2 reduktionen være mellem 115 og 
260 tons per år afhængig af om fjernvarmen er baseret på naturgas el-
ler vedvarende energi. Samfundsøkonomisk vil vi tjene på konverterin-
gen - nemlig op til 2.900 kr. per ton. 
 
Syvstjerneskolen får gennemført efterisiolering af loft, kælder og faca-
de, hvilket vil føre til en årlig CO2 reduktion på 21,3 tons. Investeringen 
vil være ca. 1 millioner kr. Den samfundsøkonomiske pris per reduceret 
ton CO2 vil være ca. 2.800 kr. 
 
Ovenstående bekræfter anbefalingerne fra de to studier om det store 
område, hvor der billigst kan hentes CO2 besparelser er ved konverte-
ring til fjernvarme. 
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En simpel tilbagebetalingstid er den tid det tager for en besparelse at betale for inve-
steringen. Som regel består beregningen af at dividere investeringen med besparel-
sen i kr det første år. Dermed får tiltag, der sparer på brændsler, der forventes at sti-
ge mere i pris end andre brændsler, ikke fuld kredit. Det samme gælder tiltag, der har 
lang levetid som f.eks. bygningsrenoveringer, der jo leverer energibesparelsen i man-
ge flere år end f.eks. udskiftning af et lysamatur eller udskiftning af en cirkulations-
pumpe4.  
 
Energibesparelser i kommunens bygninger  
De fleste af kommunes bygninger er blevet energimærket med udgangen af 2009 og 
de foreslåede energispareprojekter sættes i gang, således at de mest rentable projek-
ter tages først. Projekterne er inddelt i fire kategorier: 1)ventilation, 2)belysning, 
3)konvertering af elvarme samt 4) varmeinstallation og -isolering. Den samlede inve-
stering er opgjort til knap 17 millioner kr. 
 
På baggrund af energimærkningen er der blevet udfærdiget beregninger af samtlige 
tiltags samfundsøkonomiske omkostninger og CO2-reduktionspotentialer. 
 
Beregningerne viser, at langt de fleste projekter i de fire kategorier af tiltag har en for-
nuftig samfundsøkonomisk rentabilitet, dvs. at der ligesom for de overordnede scena-
rier vil være en samfundsøkonomisk gevinst ved at gennemføre tiltagene. Kun to til-
tag vil være forbundet med omkostninger, hvoraf det ene (konvertering af Værløse 
Rådhus fra el-varme til fjernvarme) dog er tæt på at være rentabelt. Ved en fremtidig 
større andel af vedvarende energi i fjernvarmen vil konverteringen klart være renta-
belt.  
 
I 2010 besluttede Furesø Kommune at gennemføre ni store renoveringsprojekter med 
færdiggørelse senest i 2011 og med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 2½ 
år. Projekterne anslås at give en samlet CO2-besparelse på 564 tons. De besluttede 
tiltag indeholder en del af de projekter identificeret ved energimærkningens samt 
samt efterisolering af Syvstjerneskolen. Flere projekter indenfor kommunens bygnin-
ger er nødvendige for at nå målsætningen om i alt 25%-30% reduktion i 2020 som fo-
reslået i Varmeplan Danmark 2010 og i Klimakommissionens rapport. 
 
Adfærdsændring (miljø- og klimaambassadører) 
Miljø- og klimaambassadørerne på kommunens arbejdspladser arbejder for at med-
arbejdere, brugere og elever reducerer resourceforbruget via adfærdsændringer. El,- 
vand,- og varmereduktion er det primære fokus for miljø- og klimaambassadørerne, 
men der arbejdes også med at indføre papir- og papindsamling samt diverse indivi-
duelle projekter som bedre udnyttelse af varme, udvikling af et klimabibliotek med 
solceller mm. der alt sammen reducerer CO2-udledningen.  
 
 
 
 
 
 

                                                
4 En investering i konvertering til fjernvarme fra elvarme på Værløse Rådhus har en simpel tilbagebeta-
lingstid på 4,3 år. Konverteringen har en levetid mindst 20 år. Med forventningen om stigende elpriser 
og mulighed for fjernvarme baseret på billigere brændsler i fremtiden, er konverteringen en særdeles 
god investering for kommunen. 
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Vejbelysning 
Furesø Kommune har i årene 2005-2009 erstattet luftledningerne med kabler til vej-
belysningen, og vejbelysningen er samtidig blevet renoveret i størstedelen af kom-
munen. Dette har givet en væsentlig besparelse i energiforbruget, og alene fra 2008 
til 2009 blev CO2-udledningen fra vejbelysningen reduceret med 94 tons, svarende til 
knapt 9 %. 
 
Indsatsen med at nedbringe strømforbruget til vejbelysning fortsætter de kommende 
år, bl.a. ved at udskifte armaturer og eksperimentere med at slukke eller sænke vej-
belysningen på udvalgte strækninger. 
 
Kommunal transport  
Furesø Kommune har i efteråret 2010 analyseret kommunens samlede kørselsfor-
brug og kortlagt, hvordan og til hvad de kommunale køretøjer anvendes. Reduktionen 
af forbrug af fossile brændsler til transport vil ske ved en løbende udskiftning af kom-
munens køretøjer til mere energieffektive og miljøvenlige transportformer, f.eks. an-
vendelse af elcykler og el-scootere til tilsyn, mere energieffektivt maskinel i driften, 
samt en reduktion i antal kørte kilometer. Kommunen har i flere år brugt benzin og 
diesel med 5% biobrændstof.  
 
Flere af kommunens biler kører forholdsvis få km om året, hvorfor det er billigere for 
kommunen at eje bilerne end f.eks. at lease bilerne. Ulempen er, at bilerne ikke skif-
tes ud særlig ofte, og dermed drager kommunen ikke fordel de mest effektive model-
ler på markedet. En politik om udskiftning af kommunens biler til mere effektive biler 
vil kunne fremskyndes af et samarbejde med andre partere, f.eks. Farum Delebil, så-
ledes at bilernes kapacitet udnyttes bedre og vil kunne skiftes til miljøvenligere model-
ler hurtigere.  
 
Det forventes endvidere, at brugen af almindelige cykler vil kunne øges på de kom-
munale arbejdspladser, efterhånden som kommunen sætter mere fokus på grøn mo-
bilitet. 
 
Tiltagene vil have en stor indvirkning på CO2 udledningerne fra kommunen som virk-
somhed. Dog vil udledningerne alene som følge af nationale tiltag på elområdet og al-
lerede vedtagne tiltag lede til en reduktion af udledningerne på op mod 21% i 2020 og 
34% i 2030 i forhold til 2009.  
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 BILAG 1. 
 

Varmeforsyningskort over Furesø Kommune (2010), der viser de nuværende forsy-
ningsformer i kommunen. 

 
BILAG 2. 
 

Varmeforsyningskort over Furesø Kommune (efter), der viser de potentielle fremtidige 
forsyningsformer i kommunen samt områder der forventes fjernvarmeforsynet. 

 
BILAG 3. 
 

Scenarier 
 

BILAG 4. 
 

Oversigt over forbrug i kommunens bygninger, på baggrund af KeepFokus data 2009 
 
BILAG 5. 

 
Tiltag ’Kommunen som virksomhed’ (2010-2012), der viser CO2 fortrængningsom-
kostninger ved de enkelte tiltag – på baggrund af samfundsøkonomiske beregninger 

 
BILAG 6. 

 
Kort over jordvarmeanlæg i kommunen 2011 

 
BILAG 7 

 
Kort over elopvarmede boliger i kommunen 2011 

 
BILAG 8 

 
Kort over oliefyrsopvarmede boliger i kommunen 2011 
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BILAG 1. VARMEFORSYNINGSKORT OVER FURESØ KOMMUNE (2010) 
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BILAG 2. VARMEFORSYNINGSOMRÅDER  ENERGIPLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� � � � � � � � � � 	 � 
 � � � 	 � 
� � � � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � �

l m n n o p m n n o l q r s q s t o u v o rw x r p o y z n s { q s o u o| } ~ n q u y s { q s o u o� m s o � � r y � z r p � � y� � r o u � o p � z r v o r o v �
� v z v x m u s { q s o u o

� p m � � z p p o uw z � u o s v o y o v� � p p o y z � s � o ~� r { � o r �
� z u � { q s o v � � � s v ~ o r u o s p m n o u� � � s v ~ o r u o { q s o u o| } ~ � m � � u � o� o s v o r � m

� m n � z u � s p m n o u
� r { � o r �

� u y q s v r x

� � � � � � � � � � 	 � 
 � � � 	 � 
� � � � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � � �
� � � � � �� � � � � � � �

l m n n o p m n n o l q r s q s t o u v o rw x r p o y z n s { q s o u o| } ~ n q u y s { q s o u o� m s o � � r y � z r p � � y� � r o u � o p � z r v o r o v �
� v z v x m u s { q s o u o

� p m � � z p p o uw z � u o s v o y o v� � p p o y z � s � o ~� r { � o r �
� z u � { q s o v � � � s v ~ o r u o s p m n o u� � � s v ~ o r u o { q s o u o| } ~ � m � � u � o� o s v o r � m

� m n � z u � s p m n o u
� r { � o r �

� u y q s v r x

� � � � � � � �  ! � � " ! � � � � � � � � � � � � �& ' ( ) * + , ) - (. * / 0 + 0 / 1 ( 23 , 4 1 ) 5 , 63 , 4 1 ) 5 , 6 7 , 6 ( ) ( 4 2 8 9 , 2 9 ) , : 4 + , ) - (� 8 4 ( * 4 0 ( 2 : ' ( ) * + , ) - ( � � � � )

; < = > ? @ A ?B C = @ ? @ A ?D < E F GH @ I GJ K L G M N ? O O P Q ? N RN N SS T U N M U S N R RV W X; < = Y < A Z C [ F A > \ @ I @ = ] ^ A C > _ ` F Z Z ^ @ CV C @ E C A [ F A D A I [ E F = B C a @ I a; E I < = C A S b M Q N N Y c A L _ > C B C L C [ F @ G] < d Ge U Z < I L GH @ E C A @ C E G P S M Q Q M N NP S M Q Q f S Sg C @ h F > E i [ ^ A C > F C ? j ak k k ? [ ^ A C > F C ? j a



Strategisk energiplan Furesø Kommune 
 

 

  
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 3. SCENARIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scenarier 
 
Endeligt energiforbrug fordelt på økonomiske sektorer 
 
Referencescenariet: 

 

 

”Varmeplan Danmark 2010”-scenariet: 

 



 

 

”Klimakommisions”-scenariet: 

 
 
 
Alle scenarier samlet: 

 
 



Endeligt energiforbrug i forhold til brændselstyper 
 
Referencescenarie scenariet – eksklusiv transport sektoren brændselsforbrug: 
: 

 

 
 
”Varmeplan Danmark 2010”-scenariet – eksklusiv transport sektoren brændselsforbrug: 
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”Klimakommisions”-scenariet scenariet – eksklusiv transport sektoren brændselsforbrug: 
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Drivhusgasemissioner fordelt på økonomiske sektorer 
 
Referencescenariet: 

 
 
 
”Varmeplan Danmark 2010” scenariet: 

 
 



 
 
 
 
”Klimakommisions”-scenariet: 

 
 
Alle scenarier samlet: 

 





Drivhusgasemissioner fordelt på brændselstyper 
Referencescenariet: 

 

 

 

”Varmeplan Danmark 2010”-scenariet: 
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”Klimakommisions”-scenariet: 
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Drivhusgasemissioner for udvalgte scenarier og tiltag 
 
”Varmeplan Danmark 2010”-scenariet: 

 

 

 

Klimakommissions-scenariet 

 

 



 

 

 

 



Kommunen som virksomhed 
 

 

 

)*'+,-".",',(

3%,4-5%&(

6*"'7-#84+,'-(



 



Strategisk energiplan Furesø Kommune 
 

 

  
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAG 4. OVERSIGT OVER FORBRUG I KOMMUNENS BYGNINGER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Furesø Kommunes energiforbrug som virksomhed
Data 2009  - oversigtsark

Fjernvarme Naturgas Andet Fjernvarme Naturgas Andet
Administration 13.113                      8.571               2.193               2.349           723.583       500.353             161.753          -                
Andre kommunale bygninger 12014 11326 688 0 265573 985124 98885 0
Daginstititioner 30.378                      16.208             12.623             1.547           1.377.589    1.741.744          1.958.284       -                
Idræt og Fritid 47.987                      42.721             4.666               600              2.951.280    6.142.253          581.994          -                
Kultur og Forsamlingshuse 17.261                      14.848             2.413               -               664.572       2.827.762          336.432          -                
Pleje og Omsorg 8.013                        2.703               5.310               -               335.053       241.602             637.697          -                
Skoler 82.492                      58.616             23.636             240              3.080.679    6.149.027          4.170.078       -                

I alt 211.258                    154.993           51.529             4.736           9.398.329    18.587.865        7.945.123       -                

Korrigeret*) 264.073 10.442.588
Kilde: KeepFokus

Vejbelysning:
Elforbrug kWh 2009

Vejbelysning 2.120.768
I alt 2.120.768

Kilde: DONG

Transport:
Kategori Liter

Brændstof, Hjemmeplejen 63.194
Brændstof, Driftsgården 90.110
Brændstof, Beredskab 2.324

I alt 155.628
Kilder: Driftsgården og Beredskabet

Kategori Km
Kilometergodtgørelse 599.229

I alt 599.229
Kilde: Lønsystem

Korrigeret*) I forhold til "Areal m2 2009 " og 
"Elforbrug kWh 2009 " er korrigeret for at 
tage højde for at Keep Fokus datagrundlaget 
kun dækker 80% af bygningsmassen og 
90% af forbruget i Kommunen.

26.532.988                                                          211.258                                                             

Data tager udgangspunkt i registreringer i KeepFokus for 2009, som omfatter 100 af 
kommunens største bygninger. Herudover er oplysninger fra DONG på vejbelysning 
og fra kommunens egne registreringer for befordring og transport medtaget.

Areal fordelt op forsyningsformer (m2)

Kommunens bygninger:
Varmeforbrug kWh 2009

Kategori
Opvarmet areal m2 

2009
Elforbrug 
kWh 2009



Administration

Ejendom Bygningsnavn Areal m2 i alt 2009 Opvarmet areal m2 2009 Elforbrug kWh 2009 Varmeforbrug kWh 2009 Kollektiv/Individuel

Rådhuset / Rådhuset 5.672                                    5.672 262.975                                                           360.013 F
Værløse Materielgård / Bygning 3 2.193                                    2.193 29.049                                                             161.753 I
Værløse Rådhus / Værløse Rådhus 5.248                                    2.899 431.559                                                           140.340 F
Værløse Rådhus (El-varme)                                    2.349 A

I alt 13.113 13.113 723583 662.106

Varmforbrug fordelt på 

forsyningsformer:

Areal fordelt på 

forsyningsfomer:
Fjernvarme (F) 500353 8571

Individuel (I) 161753 2193
Andet (A) 0 2349

662106 13113



Andre kommunale byninger

Egendom Bygningsnavn Areal m2 2009 Opvarmet areal m2 2009 Elforbrug kWh 2009 Varmeforbrug kWh 2009 Kollektiv/Individuel
Bjørnsholm / Bjørnsholm 260 260 5599 54911 I
Bybækskolen / Bybækskolen 9279 9279 193063 723465 F
Børnehaven Syvstjernen / Børnehaven 
Syvstjernen 290 250 4291 23925 I
Hjemmeplejen Ryetvej 15 / 
Hjemmeplejen Ryetvej 15 96 96 1331 13655 F
Lynghuset Børnehus gl. / Lynghuset 
Børnehus gl. 168 168 5745 13801 F
Lynghuset Børnehus ny / Lynghuset 
Børnehus ny 228 228 2390 23293 F
Lysthuset / Lysthuset 152 152 5549 27138 F
Musikhuset / Musikhuset 255 255 11215 17405 F
Poppelgården / Poppelgården 912 912 0 126930 F
Røde Rust / Røde Rust 390 0 13107
Solvangskolen Pedelbolig / 
Solvangskolen Pedelbolig 110 110 3475 28567 F
Spejderhus, Egedal / Spejderhus, 
Egedal 178 178 3205 20049 I
Søndersøskolen Pedelbolig / 
Søndersøskolen Pedelbolig 126 126 484 10870 F
Tumlebo / Tumlebo 489 0 16119

I alt 12.933              12.014                                 265.573                        1.084.009                          

Varmeforbrug fordelt på 

forsyningsformer:

Areal fordelt op 

forsyningsformer:
Fjernvarme (F) 985.124                             11.326                       

Individuel (I) 98.885                               688                            
Andet (A) -                                     -                             

1.084.009                          12.014                       



Daginstitutioner

Ejendom Bygningsnavn Areal m2 i alt 2009 Opvarmet areal m2 2009 Elforbrug kWh 2009 Varmeforbrug kWh 2009 Kollektiv/Individuel
Bakkehuset / Bakkehuset 560                                      560 26.278                                                             42.436 F

Bavnebo / Bavnebo 715                                      715 25.295                                                             91.736 F
Bifrost / Bifrost 375                                      375 17.057                                                           175.950 I
Birkedal Børnehus / Birkedal Børnehus 961                                      961 51.141                                                           149.074 I
Birkhøj (Valmuen) / Birkhøj (Valmuen) 760                                      760 20.142                                                             54.494 F
Bøgely / Bøgely 774                                      774 27.666                                                           107.571 I
Børnehave 3 / Børnehave 3 393                                         -   3.440                                                                       -   

Børnehusene / Børnehusene 752                                      752 18.500                                                             89.614 F
Cirklen / Cirklen 192                                         -   14.994                                                                     -   
Dalgården / Dalgården 838                                      753 24.377                                                           126.631 I
Det Røde Hus / Det Røde Hus 449                                      449 8.477                                                               84.155 F
Drivhuset / Drivhuset 417                                      417 16.581                                                             38.846 F
Espebo Børnecenter / Espebo Børnecenter 692                                      692 19.063                                                             73.294 F
Farum Vejgård / Farum Vejgård 679                                      679 27.073                                                           138.080 I

Farumsødal / Farumsødal 874                                      874 18.806                                                             92.790 F
Fuglsang / Fuglsang 475                                      475 22.979                                                             75.347 I
Furesøgård / Furesøgård 2387                                      799 38.960                                                             94.946 I
Gasværket / Gasværket 741                                      641 33.158                                                             78.710 I
Gasværket (El-varme)                                      100 A
Græshoppen / Græshoppen 333                                      333 11.133                                                             44.027 F
Hareskov Børnehus / Hareskov Børnehus 649                                      365 29.250                                                             56.713 I
Hareskov Børnehus (El-varme)                                      284 A
Idræt Fritid / Idræt Fritid 585                                      585 18.915                                                             42.400 F
Idræt Klub / Idræt Klub 585                                      585 20.886                                                             42.836 F
Kildehuset / Kildehuset 607                                      607 21.501                                                             75.892 F
Kirke Værløse Børnehus / Kirke Værløse Børnehus 602                                      532 4.585                                                               73.895 I
Klub 789 / Ballerupvej 29 855                                      855 25.097                                                           128.457 I
Kollekolle Børnehave (El-varme) 300                                      300 34.796                                                                     -   A

Krudthuset Børnehus / Krudthuset Børnehus 721                                      721 14.438                                                           100.422 I
Kærnehuset / Kærnehuset 687                                         -   36.044                                                                     -   
Legestuen / Legestuen 284                                      284 8.814                                                               50.770 I
Lillestjernen / Lillestjernen 2.481                                   2.481 54.486                                                           277.236 I
Majtræet/Sommerfuglen/Tusindben 1.603                                   1.603 130.682                                                         118.881 F
Mælkebøtten / Mælkebøtten 480                                      480 51.270                                                             51.270 F
Nordvænget / Nordvænget 541                                      541 29.909                                                           105.676 F
Nørreskoven / Nørreskoven 473                                      428 5.380                                                               43.714 F

Pilehuset / Pilehuset 457                                      457 16.653                                                             73.458 F
Regnbuen / Regnbuen 586                                      586 39.185                                                             74.798 F
Røde Sol / Røde Sol 284                                      284 9.662                                                               51.490 I



Skolelandbruget / Skolelandbruget 800                                         -   10.333                                                                     -   
Skomagerbakken / Skomagerbakken 99                                        99 3.128                                                               19.884 I
Skovstjernen Børnehus / Skovstjernen Børnehus 598                                      598 32.928                                                           115.091 I
Solbjerg Børnehus / Solbjerg Børnehus 836                                      836 28.973                                                             62.001 F
Solbjerggård Fritidsklub / Solbjerggård Fritidsklub 1.107                                   1.107 39.961                                                           119.743 F
Solhøjgård / Solhøjgård 272                                      272 5.865                                                               50.304 I
Solsikken / Solsikken 500                                      300 64.876                                                                     -   A
Solvognen / Solvognen 675                                      675 22.018                                                             87.713 I
Søndersø Børnehus / Søndersø Børnehus 1.839                                   1.839 67.973                                                           224.652 F
Tivolihuset / Tivolihuset 417                                      417 16.171                                                             53.339 F
Ungehuset 563                                      563 80.885                                                                     -   A
Vallhalla / Valhalla 585                                      585 27.805                                                             41.692 F

I alt 34.438                                 30.378 1.377.589                                                    3.700.028 

 Varmeforbrug fordelt på 
forsyningsformer: 

Areal fordelt på 
forsyningsformer:

Fjernvarme (F) 1.741.744                              16208
Individuel (I) 1.958.284                              12623

Andet (A) 0 1547
3.700.028                              30378



Idræt og Fritid

Ejendom Bygningsnavn Areal m2 i alt 2009 Opvarmet areal m2 2009 Elforbrug kWh 2009 Varmeforbrug kWh 2009 Kollektiv/Individuel
Australsk Fodbold / Australsk Fodbold 196                                       196 6.591                                                                       11.775 F
Farum Arena / Farum Arena 10.379                                  10.379 315.568                                                                 497.215 F
Farum Park / Farum Park 12.237                                    5.570 382.947                                                                 487.680 F
Farum Svømmehal / Farum Svømmehal 8.369                                    8.310 803.917                                                              1.413.930 F
Furesøbad / Furesøbad 2.801                                    2.801 114.788                                                                 255.852 I
Hareskov Hallen / Hareskov Hallen 2.027                                    2.027 80.083                                                                1.525.548 F

Hareskov Idræt / Hareskov Idræt 505                                       505 7.568                                                                       81.766 I

Kirke Værløse Idrætanlæg / Kirke Værløse 
Idrætanlæg 445                                       445 14.840                                                                     78.009 I
Spejderhus Søvej 18 / Spejderhus Søvej 247                                       247 24.181                                                                             -   A

Kollekollevej 39 353                                       353 29.212                                                                             -   A
Spejderhus, Sandet 2 / Spejderhus, 123                                       123 2.155                                                                       20.966 I
Søndersøhallen / Søndersøhallen 2.433                                    2.433 97.724                                                                   401.795 F
TD-Bygning / Tennishal BM 2.864                                    2.864 125.653                                                                 124.830 F
Værløse Boldklub / Værløse Boldklub 792                                       792 53.819                                                                   145.401 I

Svømmehal 3.615                                    3.615 560.250                                                              1.184.100 F
Værløsehallerne / Værløse hal, Ny hal 7.327                                    7.327 331.984                                                                 495.380 F

I alt 54.713                                  47.987 2.951.280                                                           6.724.247 

 Varmeforbrug fordelt på 

forsyningsformer: 

Areal fordelt på 

forsyningsformer:
Fjernvarme (F) 6.142.253                               42721

Individuel (I) 581.994                                  4666
Andet (A) 0 600

6.724.247                               47987



Kultur og Forsamlingshuse

Ejendom Bygningsnavn Areal m2 i alt 2009 Opvarmet areal m2 2009 Elforbrug kWh 2009 Varmeforbrug kWh2009 Kollektiv/Individuel

Annexgården / Annexgården                            381                                      381 6.633                                                               55.226 F
Billen / Billen                            222                                      222 4.618                                                               28.887 F
Ellegården, Ladebygning / 
Ellegården, Ladebygninger                            867                                      867 28.064                                                             88.598 I
Farums Arkiver & Museer / 
Farums Arkvier  Museer                            361                                      361 5.953                                                               67.948 I
Forsamlingshus, Smedegade 5 / 
Forsamlingshus, Smedegade 5                            314                                      314 4.187                                                               53.704 I
Hareskov Bibliotek / Hareskov 
Bibliotek                            711                                      711 12.207                                                           824.538 F
Jonstruphus / Jonstruphus                            396                                      396 17.934                                                             77.180 I
Kulturhuset / Kulturhuset                         7.375                                   7.375 311.887                                                         887.190 F
Kulturhuset Satelitten / Kulturhuset 
Satelitten                            784                                      784 3.491                                                               38.959 F
Mosegården / Mosegården                            605                                      605 18.190                                                             81.038 F
Skovhuset / Skovhuset                            475                                      475 25.332                                                             49.002 I

Værløse Bibliotek og Galaxen                         4.770                                   4.770 226.076                                                         911.924 F
I alt 17.261                                 17.261 664.572                                                      3.164.194 

 Varmeforbrug fordelt på 

forsyningsformer: 

Areal fordelt op 

forsyningsformer:
Fjernvarme (F) 2.827.762                             14848

Individuel (I) 336.432                                2413
Andet (A) 0 0

3.164.194                             17261



Pleje og Omsorg

Ejendom Bygningsnavn Areal m2 i alt 2009 Opvarmet areal m2 2009 Elforbrug kWh Varmeforbrug kWh 2009 Kollektiv/Individuel
Familiehuset Ellegården / 
Familiehuset                            180                                       180 3.941                                                                 36.598 I
Hareskovhvile / 
Hareskovhvile                            400                                       400 17.245                                                               47.735 F

Kollekollevej 37 / 
Kollekollevej 37                              98                                         98 1.475                                                                 24.605 I
Langkærgård / Solhuset 225                                       216 11.088                                                               38.099 F

Lysthuset / Lysehuset                            152                                       152 5.549                                                                 27.138 F
Plejehjemmet Søndersø /                         2.114                                    2.114 105.448                                                           283.349 I
Senioklub. Kollekollevej 27 / 
Senioklub. Kollekollevej 27                            123                                       123 1.627                                                                 21.850 I

Skovgården / Skovgården 1                         1.935                                    1.935 89.283                                                             128.630 F
Sundhedshuset / Milcon                         2.625                                    2.625 96.933                                                             238.522 I
Villa Solhøj / Villa Solhøj                            170                                       170 2.464                                                                 32.773 I

I alt 8.022                                    8.013 335.053                                                           879.299 

 Varmeforbrug fordelt på 

forsyningdformer: 

Areal fordelt på 

forsyningsformer:
Fjernvarme (F) 241.602                                  2703

Individuel (I) 637.697                                  5310
Andet (A) 0 0

879.299                                  8013



Skoler

Ejendom Bygningsnavn Areal m2 i alt 2009 Areal 2009 Elforbrug kWh Varmeforbrug kWh 2009 Kollektiv/Individuel
1.st. klasse huset, Hareskov Skole / 1. st. 
klasse huset, Hareskov Skole                            711                711 12.565                                                               55.068 F
Bybækskolen / Bybækskolen                         9.279             9.279 193.063                                                           775.710 F

Egeskolen (under Jonstrup gl. 
seminarium)                         4.404             4.404 187.795                                                           862.505 I
Hareskov Skole / Hareskov Skole                         9.676             9.436 101.872                                                        1.157.698 F
Hareskov skole (El-varme)                240 A
Lille Værløse skole / Lille Værløse skole                       11.500           11.500 372.662                                                        1.305.766 F
Palægården / Fællesrum                            696                696 19.563                                                               93.895 I

Solhøjskolen / Solhøjskolen                            265                265 5.002                                                                 27.720 F
Solvangskolen / Solvangskolen                       10.600           10.600 249.705                                                        1.826.060 I
Sprogskolen / Sprogskolen                         1.021                   -   22.612                                                                       -   
Stavnsholtskolen / Stavnholtskolen                         8.656             8.656 584.793                                                        1.111.680 F
Stenvad Tandlæge / Stenvad Tandlæge                            317                317 278                                                                      4.050 F
Stenvadskolen / Stenvadskolen                         6.089             6.089 168.936                                                           689.086 F
Stenvadskolen Diamanten / 
Stenvadskolen Diamanten                         1.273             1.273 55.631                                                               65.640 F
Syvstjerneskolen / Syvstjerneskolen                         7.936             7.936 417.454                                                        1.387.618 I
Søndersøskolen / Søndersøskolen                       11.090           11.090 670.931                                                           956.609 F
Træningsklassen/Specialgruppen / 
Træningsklassen/Specialgruppen                            506                   -   17.817                                                                       -   

I alt 84.019           82.492 3.080.679                                                   10.319.105 

 Varmeforbrug fordelt på 

forsyningsformer: 

Areal fordelt på 

forsyningsformer:
Fjernvarme (F) 6.149.027                               58.616                          

Individuel (I) 4.170.078                               23.636                          
Andet (A) 0 240

10.319.105                             82492
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BILAG 5. TILTAG ’KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED’ (2010-2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tiltag ’Kommunen som virksomhed’ (2010-2012) 
 

 Investering  CO2 reduktion  CO2 reduktion Levetid1   Reduktionsomkostning  CO2 reduktionsprojekt 

[kr.] [ton/år] [ton CO2] [DKK/ton CO2] 

VARME Isolering (16 projekter) 43.290 7,41 148 (1.435) 

VARME Ny gaskedel (3 projekter) 2.164.500 179,02 3.580 (895) 

VARME Tid/styrring (5 projekter) 67.275 4,40 88 (543) 

VARME Iso. + andet (14 projekter) 511.384 33,89 678 (381) 

VARME Nye pumper (15 projekter) 293.086 16,83 337 (237) 

BELYSNING Sparepærer (16 projekter) 94.107 21 415 (1.252) 
BELYSNING Ny belysning + behovsstrying (7 
projekter) 180.972 24 475 (1.000) 

BELYSNING Behovsstyring (12 projekter) 434.485 41 827 (752) 

BELYSNING Ny belysning (8 projekter) 1.563.530 129 2.581 (609) 

El-varme til varmepumpe (2 projekter) 222.300 15 291 (366) 

El-varme til naturgas (2 projekter) 188.370 13 268 (319) 

El-varme til fjernvarme (5 projekter) 2.010.645 107 2.144 54 

VENTILATION Behovsstyring (3 projekter) 196.560 22 439 (1.027) 

VENTILATION Nye anlæg (5 projekter) 1.509.300 53 1.055 708 

 

I ovenstående tabel er de enkelte tiltag rangordnet i forhold til kategorier og i forhold til deres fortrængningsomkostninger (dvs. kr. pr. 
fortrængt ton CO2). 
 
Reduktionsomkostning (kr. pr. fortrængt ton CO2) 
Hvis den marginale omkostning for CO2-reduktionen ligger over nul (dvs. ikke er parentes), indikerer det, at de samfundsøkonomiske 
omkostninger i forhold til tiltaget er højere end den CO2-reduktion, den reelt vil medføre. 
Det omvendte er gældende, hvis de marginale omkostninger for CO2-reduktionen ligger under nul (dvs. er i parentes). 
Derved er størstedelen af tiltagene for ’Kommunen som virksomhed’ (2010-2012) samfundsøkonomiske fornuftige. 

                                                 
1 I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes en levetid/tidshorisont på 20 år.  
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BILAG 6. KORT OVER JORDVARMEANLÆG I KOMMUNEN 2011 
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BILAG 7. KORT OVER ELOPVARMEDE BOLIGER I KOMMUNEN 2011 
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BILAG 8. KORT OVER OLIEFYRSOPVARMEDE BOLIGER I KOMMUNEN 2011
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Planen er vedtaget af Furesø Byråd den 29. juni 2011. 

Planen omfatter en hovedrapport og en bilagsrapport. Dette er bilagsrapporten. 

 

Forud for vedtagelsen var planen i offentlig høring i perioden 

19. april – 17. maj 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definition: 

En strategisk energiplan er et planlægningsværktøj, som giver kommunen mulighed for at 

planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem  

med henblik på, at potentialet for omstilling til mere vedvarende energi og energibesparelse  

udnyttes på en måde, som er den samfundsmæssigt mest energieffektive. 
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