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Godkendelse af projektforslag for Nyt Hospital Nordsjælland
Hillerød Kommune har d. 21. februar 2018 modtaget fyldestgørende
anmodning om godkendelse af projektforslaget om fjernvarmeforsyning
af Nyt Hospital Nordsjælland.
Projektforslaget omfatter udlægning af nyt fjernvarmeområde samt
etablering af nye stikledninger.
Projektet
Projektforslaget udarbejdet for at undersøge Nyt Hospital Nordsjællands
egnethed for tilslutning til fjernvarme.
Fjernvarmen er sammenlignet med individuel varmepumpe i
projektforslaget.
Projektforslaget er udarbejdet af Damgaard Rådgivende Ingeniører ApS
på vegne af Hillerød Varme A/S
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Beregningsforudsætninger
Til beregningerne i projektforslaget er anvendt ”Forudsætninger for
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”, Energistyrelsen,
august 2017. Beregningerne viser, at den samfundsøkonomiske fordel
ved fjernvarme er på 13,7 mio. kr. over 20 år. Det antages at
fjernvarmen anlægges i 2020, og at hospitalet aftager varme startende
fra primo 2021. Det er en forudsætning for projektforslaget, at der
etableres ny hovedledning i forbindelse med etablering af
stationsområdet. Denne hovedledning er ikke et del af dette
projektforslag.
Der er lavet en følsomhedsberegning på baggrund af ændrede renter,
investeringsomkostninger, brændselspriser og omkostninger ved drift og
vedligehold, som viser, at det på alle parametre er billigere at
fjernvarmeforsyne end at etablere varmepumpe på hospitalet, og dermed
er projektet robust. Der er en selskabsøkonomisk gevinst ved
fjernvarmescenariet på godt 8,5 mio. kroner over den 20-årige
beregningsperiode. Da Hillerød Varme ikke må generere overskud, vil den
selskabsøkonomiske gevinst komme forbrugerne til gode.
For Nyt Hospital Nordsjælland vil der være en besparelse på 750.000 kr.
om året ved at vælge fjernvarme frem for varmepumpe.
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Høring
Projektforslaget har været i høring hos totalrådgiveren og projektkontoret
for Nyt Hospital Nordsjælland.
Forvaltningen har vurderet, at der ikke er yderligere berørte
forsyningsselskaber, kommuner eller grundejere, der skal afgive areal
eller pålægges servitut i forbindelse med gennemførelse af projektet, og
dermed er projektforslaget ikke sendt yderligere i høring.
Retsgrundlag
Udlægningen af nyt fjernvarmeområde samt etableringen af nye
forsyningsledninger skal godkendes efter Varmeforsyningslovens1 §4
samt Projektbekendtgørelsens2 §3 og følgende punkter i bilag 1:
 2.1; Etablering eller bortfald af anvendelsen af transmissions- og
fordelingsledninger med tilhørende tekniske anlæg (pumper,
stationer, varmeveksler m.v.) for fjernvarme, naturgas eller andre
brændbare gasarter (bygas, biogas, lossepladsgas m.v.).
 3.1; Etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af
distributionsnet eller forsyningsområder.
Godkendelse
Projektforslaget er godkendt af Hillerød Kommunes Natur, Miljø og
Klimaudvalg d. 8. maj 2018.
Dermed meddeler Hillerød Kommune hermed godkendelse til at der
etableres fjernvarmeforsyning af Nyt Hospital Nordsjælland.
Udlægningen af nyt fjernvarmeområde samt etableringen af nye
ledninger skal følge de oplysninger, som er angivet i
projektforslaget.
Hvis der skal ske afvigelser fra det der er beskrevet i
projektforslaget, skal dette anmeldes til Hillerød Kommune.
Kommunen vil herefter vurderer om ændringerne kan holdes inden
for denne godkendelse.
Det kan være nødvendigt at indhente yderligere tilladelser i
forbindelse med etableringen bl.a. i henhold til vejloven,
jordforureningsloven m.v.
Godkendelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag d.
1. juni 2018.
Aktindsigt
Alle har ret til aktindsigt efter Forvaltningslovens3 §9 samt
Offentlighedslovens4 §7. Aktindsigt opnås ved at rette henvendelse
til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Kirkegårde.

1

Bekendtgørelse af lov om Varmeforsyning, nr. 523 af 22/05 2017

2

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg,
bekendtgørelse nr. 825 af 24/06 2016.
3
Bekendtgørelse af forvaltningsloven (Forvaltningsloven), nr. 433 af 22/04 2014
4 Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven), nr. 606 af 12/16 2013
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Klagevejledning
Afgørelsen kan inden 4 uger skriftligt påklages til
Energiklagenævnet. De klageberettigede er ansøger, berørte
forsyningsselskaber og kommuner samt de grundejere, der skal
afgive areal eller pålægges servitut, jf. Projektbekendtgørelsens2
§28.
En eventuel klage skal være indgivet til Energiklagenævnet,
www.ekn.dk inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, dvs.
fredag d. 29. juni 2018, jf. Projektbekendtgørelsen §31.
I henhold til Projektbekendtgørelsens §32 kan en afgørelse truffet
af Energiklagenævnet i henhold til §31 ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.
Søgsmål
Afgørelser kan ikke indbringes for domstolene før en eventuelt
afgørelse fra Energiklagenævnet foreligger.
Ønskes Energiklagenævnets afgørelse prøvet ved domstolene, skal
sagen være anlagt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er
meddelt.

Med venlig hilsen

Emilie Just Nielsen

Orientering om afgørelse sendt til:
- HMN Naturgas
- Projektorganisationen for Nyt Hospital Nordsjælland
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