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Termonet

Hvorfor

• Klima, bedre, billigere, nemmere

Hvad

• Teknologien, eksempler

Hvordan

• Projektbeskrivelse

Hvornår

Hvor

Hvem



Fordele ved termonet:

Mere energieffektiv

Ingen støj fra udedel
(forskel fra luft/vand
varmepumpe)

Flere varmekilder
muligt ved kollektivt
system

Fælles organisering –
nemmere

Konkurrencedygtig
varmepris
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Varmeplan
Danmark 2021

Termonet kan være muligt, hvor fjernvarme ikke er muligt

Vi kan fjerne alle naturgasfyr inden 2030. Varmeplan/Strategisk Energiplan – kan baseres på
på Varmeplan DK’s kort og rapporter.

Naturgas konvertering:
260.000 til fjernvarme
115.000 til indiv. varmepumper / termonet

Oliefyr konvertering:
• 44.000 til fjernvarme
• 70.000 til indiv. varmepumper / termonet

Biomassefyr konvertering:
• 74.000 til fjernvarme
• 183.000 til indiv. varmepumper / termonet

Termonet kan være muligt i stedet for 
individuelle varmepumper

Lav varmedensitet behøver ikke at være et 
problem med termonet – uisolerede rør og 

lav temperatur indebærer at rørene 
optager varme fra jorden, dvs. jordvarme

17. august 2022

https://energymaps.plan.aau.dk/?page_id=402
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Cases – se Foreningen 
Termonet Danmark

• Bromarken, Jyllinge

• 71 huse

• 10 lodrette 
jordvarmeboringer i 
200 meters dybde

• Estimeret årlig 
omkostning 3.500-
3.700 kr. pr. hus 
(varmepris, drift og 
vedligehold), dertil 
kommer 
afskrivninger.
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https://termonet.dk/projekter/
https://termonet.dk/projekter/bromarken-i-jyllinge-etape-d/


Cases – se Foreningen 
Termonet Danmark

Mageløse i Værløse

https://termonet.dk/projekter/
https://termonet.dk/projekter/mageloese-i-vaerloese/


Cases – se Foreningen 
Termonet Danmark

• Brenderup

• 13 nye huse

• Termonettet finansieret af 
Middelfart Kommune, 
inkluderes i 
byggemodningsomk., 
husejerne køber selv 
varmepumpe

• Grundejerforening oprettet 
af kommunen, kommende 
grundejere skal tilsluttes

• 8 vertikale boringer (100 m)

• Privat operatør til driften
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https://termonet.dk/projekter/
https://termonet.dk/projekter/bromsmae-i-brenderup/


Cases – se Foreningen 
Termonet Danmark

• Tune

• Etableret af privat bygherre

• 51 boliger, nybyggeri (l/v 
varmepumper ikke attraktive pga. 
plads og støj)

• 6 vertikale boringer, 200 m

• Varmelaug ejer termonettet, 
husejere køber selv varmepumper

• Årlig omk. pr. hus 3.600-4.300 kr. 
plus afskrivninger
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https://termonet.dk/projekter/
https://termonet.dk/projekter/rendebjergvaenget-i-tune/


Cases – se Foreningen 
Termonet Danmark

• Jyllinge, Bromarken (A)

• 49 rækkehuse, nybyggeri

• Etableret af privat bygherre

• 6 vertikale boringer, 150 m

• Årlige omk. pr. hus 3.580 
kr. plus afskrivninger
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https://termonet.dk/projekter/
https://termonet.dk/projekter/bromarken-etape-a-i-jyllinge/


Cases – se Foreningen 
Termonet Danmark

• Skjoldbjerg

• 3 huse

• 3 boringer, 90 m

• Årlige omk. pr. 130 
m2 hus 16.110 kr. 
inkl. afskrivninger og 
driftsomk.
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https://termonet.dk/projekter/
https://termonet.dk/projekter/groennegade-i-skjoldbjerg/


Cases – se Foreningen 
Termonet Danmark

• Silkeborg

• Etableret af Silkeborg
Forsyning, som ejer
termonet og varmepumper

• 15 huse, primært nybyggeri

• 6 vertikale boringer, 120 m

• Dyrere end fjernvarme

• Billigere end individuel
jordvarme og luft/vand
varmepumper
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https://termonet.dk/projekter/
https://termonet.dk/projekter/kold-fjernvarme-i-silkeborg/


Er termonet 
konkurrencedygtigt?

Energikilde
33%

Fælles brine, 
pumpestation 

m.m.
20%

Øvrige 
omk.
5%

Varmepumper
42%

Investeringsomkostninger termonet



Er termonet konkurrencedygtigt?
Forbrugerøkonomien beregnes for:

• Nuværende opvarmningsform (i eksemplet: gas)

• Individuel luft/vand varmepumpe

• Termonet

Der kigges således på to alternativer; individuel luft/vand 
varmepumpe og termonet.

En fordel ved termonet er en bedre effektivitet for varmepumpen, 
som medfører en lavere elomkostning. Denne fordel skal opveje de 
fælles investeringer i fælles brine og energikilde.

Det bemærkes at beregninger af rentabilitet kun i begrænset 
omfang inddrager omkostninger ved emission (i de 
samfundsøkonomiske beregninger).

Komforten ved et fælles anlæg, mindre støj og andre parametre 
indgår således ikke i det format som skal anvendes til 
projektforslag, som er kravet, når anlægget er over 250 kW og 
dermed omfattet af Varmeforsyningsloven.

For en forbruger, som i dag har en gasinstallation, vil de nuværende 
omkostninger typisk omfatte disse typer:

• Opvarmet areal

• Gasforbrug, Nm3

o Evt. graddagekorrektion og graddagekorrigeret gasforbrug

• Brændværdi naturgas (varierer)

• Årsvirkningsgrad gasfyr (standardværdier afhængig af alder på 
fyr kan anvendes)

• Pris naturgas, kr./Nm3

• Abonnement naturgas, kr./måned

• Vedligehold, kr./år

• Eftersyn, kr./år

• Strømforbrug til drift, kr./år

• Reinvestering i ny gaskedel – restlevetid på anlæg

Forbrugerøkonomien for forskellige forbrugere kan variere. Derfor 
kan rentabiliteten se forskellig ud.



Organisering, 
ejerskabsmodeller

Mindst muligt fælles

• Fællesanlæg ejes af 
juridisk enhed (fx 
A.m.b.a, selskab eller 
forening).

• Varmepumpen og 
stikledning ejes af den 
enkelte husejer

• Fx Tune og Skjoldbjerg

To juridiske enheder –
varmepumper også ejet 

af en juridisk enhed

• Fordel ift. 
momsfradrag og 
godtgørelse af 
elafgifter og dermed 
lavere samlede 
omkostninger

• Ikke nogen eksempler. 
Kunne være 
tredjepartsejerskab

Alt ejet af en juridisk 
enhed

• Al risici samlet i et 
selskab

• Fx Silkeborg 
(forsyningsselskab), 
Høje Taastrup 
Fjernvarme



Fole

• Mulige energikilder

• Horisontal jordvarme

• Vertikale jordvarmeboringer

• Andre?

• Forbrugere; varmebehov

• BBR-data – aktuelle data

• Størrelse af net – faser

• Organisering

• Under/over 250 kW

• Faser, implementerings-strategi, drift 
m.v.
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Projektudvikling
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Trin 1 og 2: Marked

• Borgere

• Kommuner

• Forsynings-selskaber

Trin 3: Projektbeskrivelse – iterativ proces

• Teknisk koncept

• Økonomi

• Organisering & ejerskab

• Finansiering

Trin 4, 5 og 6: Implementering og drift

• Design

• Udbud

• Etablering

• Drift



Trin 3: Projektbeskrivelse
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• Energikilder

• Ledningsnet

• Varmepumpe
Teknisk koncept

• Datakvalitet, usikkerheder

• Leverandør markedet modnes

• Kontekstafhængigt (arketyper og unikke lokale forhold)
Økonomi

• Størrelse (administrative krav, VFL – 250 kW)

• Risikofordeling, involvering af aktører, grænseflader

• Erfaringer fra lignende projekter (fjernvarme)
Organisering & ejerskab

• Muligheder afhænger af organisering og regulering

• Tredjepartsfinansiering

• Risici, overdragelse af ejerskab i driftsperiode (udvidelse)
Finansiering



Trin 4, 5 og 6: 
Gennemførelse
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Design

• Konsolidering af 
grundlag, 
datakvalitet

• Varmebehov, 
udvikling, 
udvidelser

Udbud

• Dialog med 
leverandører

• Grænseflader, 
procesrisici

Etablering

• Risikofordeling, 
drift 
performance

• Aktørers roller

Drift

• Udvidelse af 
energikilder og 
forbrugere

• Overførelse af 
ejerskab?



Næste skridt
Identifikation af varmebehov 
relevant for termonet

• Reelle data

• Interesserede, måske interesserede, 
ikke interesserede forbrugere

• Geografi

Energikilder

• Screening af mulige energikilder i 
området

Kvalificering af omkostninger

• Vigtigste omkostnings-elementer, 
herunder forudsætninger/ 
antagelser (fx ledningstracé)

Rentabilitet

• Beregninger af forbruger-, selskabs-
og samfunds-økonomi indgår i den 
løbende opdatering af input-data

• Processen gentages, og vil føre til 
etablering af beslutningsgrundlag og 
vil inkludere fx overvejelser om 
organisering og finansiering.

• Termonet indebærer en væsentlig 
større investering end en gaskedel. 
Til gengæld er de løbende 
omkostninger mindre pga. mindre 
omkostning til el sammenlignet med 
omkostningen til gas. Risikoen er 
derfor mindre.

• Andre alternativer kan være en 
individuel luft/vand varmepumpe 
eller en individuel jordvarmepumpe.

• Denne proces vil medføre et 
beslutningsgrundlag, som 
forhåbentlig vil være tilstrækkelig 
godt til at der kan træffes en 
beslutning.
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Termonet – processen fortsætter?

Hvorfor

•Klima, bedre, billigere, nemmere

Hvad

•Teknologien, eksempler

Hvordan

•Projektbeskrivelse

Hvornår

•Snarest muligt, inden individuelle løsninger købes. Den 
iterative process med projektbeskrivelse; energikilder, 
varmebehov, opbakning, omkostninger

Hvor

•Jordløse Lokation for ledningstracé, energikilder, forbrugere

Hvem

•Interesserede borgere, borgergruppe, Haderslev Kommune, 
TermoNetVærk Region Syddanmark, leverandører m.fl.


