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1. Indledning
1.1.

Problemstilling

Kommunerne kan bidrage væsentlig til opfyldelse af Danmarks klima- og energimålsætninger. De har
ansvaret for en række opgaver, som har stor betydning for bl.a. udledningen af CO2, energiforbruget og
miljøet.
I 80-erne blev der i Danmark gennemført en varmeplanlægning og en omstilling til kraftvarme og
naturgas. I 90-erne blev der gennemført store omstillingsprojekter til mere miljøvenlige brændsler og
samproduktion af el og varme. Derefter har varmeplanlægningen generelt været stationær.
Reguleringen, som den ser ud i dag, giver kommunerne styringsmidler til planlægningen, men det står
kommunerne frit, om de vil bruge dem. Kommunen vurderer selv, hvor ofte der skal foretages en mere
overordnet helhedsvurdering af den kommunale energiforsyning, og hvorvidt de vil gøre en indsats for
at initiere varmeprojekter.
Opgaven med at fastholde Danmarks styrkeposition som grøn økonomi fordrer imidlertid, at
kommunerne påtager sig en mere aktiv rolle i planlægning af den kollektive varmeforsyning. Danmark
har fastlagt et langsigtet mål om at frigøre sig helt fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas.
Desuden er der målsætninger om mere vedvarende energi samt mindre energiforbrug og CO2-udslip.
Det gør det nødvendigt at sikre en strategi for forsyningssikkerheden. Med kommunerne som
omdrejningspunkt skal varmeforsyningen være klar til at spille en central rolle i fremtidens energipolitik.
Som det er i dag, projektgodkender kommunerne nye varmeprojekter. Den måde, som
projektgodkendelse foregår på, sikrer imidlertid ikke nødvendigvis en sammenhængende planlægning
for større geografiske områder – og på tværs af kommunegrænser. Projektsystemet har desuden
medført, at kommunerne kun tager energiforholdene i kommunen i betragtning ved vurdering af
konkrete projekter og ikke længere foretager en forudgående overordnet helhedsvurdering af
kommunens energiforsyning.
Formålet med den gældende regulering er at finde den bedst mulige forsyning i forhold til et
forsyningsnet. Der tages således ikke højde for, at forsyningen er baseret på begrænsede ressourcer,
der kan anvendes kun én gang, og derfor undersøges det ikke om ressourcerne måske med større
effektivitet kunne anvendes et andet sted. Det giver risiko for, at den enkelte kommune
modarbejder tiltag i andre kommuner. Der er ikke nogen incitamenter til samarbejde, hvorfor
energiplanlægningen ikke nødvendigvis giver synergigevinster og bidrager til en effektiv opfyldelse
af Danmarks målsætninger inden for energiområdet.
Energiplanlægningen bør være mere dynamisk for at sikre tilstrækkelig fleksibilitet i energisystemerne.
Øget anvendelse af vedvarende energi, der bl.a. er en forudsætning for at nedbringe udledningen af
CO2, vil også kræve et mere fleksibelt energisystem, hvor det i højere grad er muligt at regulere
energiproduktion og -forbrug, eksempelvis ved øget anvendelse af varmepumper og/eller ved at
oplagre energi i kortere eller længere tid.
En forventet omlægning af energiforsyningen til transportsektoren, til øget anvendelse af el og
biobrændstoffer frem for olie, vil påvirke det samlede energisystem betydeligt, og medføre behov
for endnu mere fleksibilitet i energisystemet.
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1.2.

Arbejdsgruppen for strategisk energiplanlægning

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af KL, Energistyrelsen, Gladsaxe Kommune og Solrød
Kommune. Arbejdsgruppen har til opgave at beskrive mulighederne for at styrke kommunernes
muligheder for at initiere projekter, der kan øge andelen af vedvarende energi i forsyningen eller
nedbringe brutto-energiforbruget. Arbejdsgruppen har i den forbindelse undersøgt, hvordan
energiplanlægningen kunne udformes, således at den effektivt kan bidrage til opnåelse af klima- og
energimålsætningerne, og hvordan der kan skabes incitamenter til tværkommunalt samarbejde ved
energiplanlægningen. Arbejdsgruppens oplæg skal danne beslutningsgrundlaget for klima- og
energiministeren for eventuel ændring af varmeplanlægningsreguleringen.
1.3.

Oplæggets indhold

Kapitel 2 indeholder en sammenfatning af oplæggets konklusioner. Oplægget giver i kapitel 3 en
vurdering af, hvordan den kommunale energiplanlægning bør se ud med henblik på fremtidens
udfordringer. Kapitel 4 indeholder forudsætningerne for den strategiske energiplanlægning. Kapitel 5
giver et overblik over den nuværende regulering for den kommunale energiplanlægning og
projektgodkendelse. I kapitel 6 vurderes det, hvordan den strategiske energiplanlægning, som beskrevet
i kapitel 3, kan gennemføres inden for lovens rammer, og hvorvidt ændring af reguleringen vil være
nødvendig. Bilaget giver et historisk overblik over varmeplanlægningen fra 80-erne til nu.

2. Sammenfatning
Den strategiske energiplan er et planlægningsværktøj, som giver kommunerne mulighed for at
planlægge de lokale energiforhold til et mere fleksibelt og energieffektivt energisystem, således at
potentialet for omstilling til mere vedvarende energi og energibesparelse udnyttes på en måde, som er
den samfundsmæssige mest energieffektive.
Med planen planlægger kommunen – ud fra en kortlægning af den lokale energiforsyning, de
ressourcer, der er til rådighed, samt energibehovet, hvori besparelsespotentialet er inkluderet – hvordan
den fremtidige energiforsyning skal udvikles i lyset af varmeforsyningslovens formål og eventuelle
lokalpolitiske målsætninger.
Idealt skal kommunerne udarbejde den første generation af strategiske energiplaner samtidig og i tråd
med kommuneplanen for at kunne opnå synergigevinster ved tværkommunalt samarbejde og ved
koordinering med kommunens øvrige planlægningsaktiviteter. For at opnå den nødvendige fleksibilitet
og energieffektivitet, skal planen ikke kun berøre den kollektive varmeplanlægning, men også andre
elementer i energikæden som fjernkøling, energibesparelser og udbredelse af individuelle vedvarende
energianlæg.
Det vurderes, at den strategiske energiplanlægning stort set kan gennemføres inden for de nuværende
juridiske rammer. Dvs. at der ikke er noget til hinder for, at kommunerne udfører
varmeplanlægningsopgaven, som beskrevet i rapportens kapitel 3. Loven indeholder kun en faktisk
barriere for kommunalstyret udbredelse af bestemte individuelle opvarmningssystemer, idet
kommunalbestyrelsen jf. varmeforsyningsloven er myndighed for planlægning af den kollektive
varmeforsyning og de kommunale styringsmidler kan således kun anvendes til det formål.

5

De juridiske rammer indeholder imidlertid ikke nogen forpligtelse til en strategisk energiplanlægning,
som beskrevet i kapitel 3. Dvs. at kommunerne kan støde på nogle praktiske barrierer for at
gennemføre en strategisk energiplanlægning. En frivillig koordinering mellem alle kommuner til at
udarbejde de strategiske energiplaner samtidig og inden for en bestemt frist er urealistisk. Dvs. at den
enkelte kommune muligvis ikke får udnyttet potentialet for tværkommunalt samarbejde, når
nabokommunen ikke har tænkt sig at foretage en overordnet energiplanlægning i øjeblikket. Desuden
kan kommunerne have svært ved at få de nødvendige data for kortlægningen ind, hvis et samarbejde på
det område ikke er formaliseret i loven og de pågældende data ikke er omfattet af retten til aktindsigt.
For at sikre gennemførelse af den strategiske energiplanlægning og for at give incitament til
tværkommunalt samarbejde anbefaler arbejdsgruppen at indføre forpligtelser til:
Udarbejdelse af kommunale strategiske energiplaner inden for en bestemt frist, og vurdering
hver fjerde år om eventuel opdatering af planen.
Planlægning for et optimalt samspil mellem energibehovet og energiforsyningen, dvs.
integrering af forskellige elementer i energikæden, såsom varmeforsyningen, el-forbrug,
energibesparelser, fjernkøling og individuel forsyning. I sammenhæng hermed skal det overvejes
om kommunerne har de nødvendige beføjelser i de individuelt forsynede områder.
Koordinering af energiplanlægningen med de relevante aktører og kommunens øvrige
planaktiviteter.
At energiselskaberne og andre offentlige myndigheder samarbejder med kommunen om
kortlægningen ved at stille data til rådighed.
At staten udmelder nationale målsætninger på energiområdet, som kan fungere som
overordnede vejledende rammer for den lokale prioritering.
Arbejdsgruppen vurderer desuden, med henblik på at fremme projekter for forøgelse af vedvarende
energi samt reduktion af CO2-udslippet og brutto-energiforbruget, at følgende ændringer er en
forudsætning for gennemførelse af den af arbejdsgruppen beskrevne strategisk energiplanlægning:
Udvidelse af varmeforsyningslovens formålsbestemmelse med det energipolitiske mål, at
forsyningen med henblik på at sikre forsyningssikkerheden skal være uafhængig af fossile
brændsler.
Ændring af formålsbestemmelsen for at tydeliggøre, at samfundsøkonomien er det overordnede
kriterium og at de miljømæssige forhold indgår heri, samtidig med ændring af kriterierne for de
samfundsøkonomiske analyser således, at der ved den samfundsøkonomiske vurdering af et
projekt tages højde for projektets bidrag til opnåelse af klima- og energimålsætningerne.
Ændring af regler for den samfundsøkonomiske vurdering af et projekt, således at
kommunalbestyrelsen kan give afslag på et ellers samfundsøkonomisk fornuftigt projekt i
tilfælde, hvor det enkelte projekt udviser god samfundsøkonomi, men hvor gennemførelse af
kommunens strategiske energiplan for området vil være samfundsøkonomisk mere fordelagtig.
Arbejdsgruppen har ikke vurderet de eventuelle ressourcemæssige konsekvenser af anbefalingerne. I
forbindelse med kommuneaftalen for 2010 blev det besluttet, at regeringen og KL skal nedsætte en
arbejdsgruppe: ”… der skal udarbejde et grundlag for kommunale indsats vedrørende klimatilpasning
og energibesparelser. I dette arbejde indgår metoder til risikoanalyser og samfundsøkonomiske
vurderinger. Herudover skal arbejdet medvirke til at skabe grundlag for etablering af kommunale
energiplaner. Arbejdet afsluttes senest i foråret 2010.”
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3. Strategiske energiplaner
3.1.
Indledning
Mange kommuner er i dag optagede af at bidrage til en øget klima- og miljøindsats. Det ses blandt
andet af den store interesse for at være ”klima-kommune”, ”energiby” m.v., hvor kommuner på
forskellig vis forpligter sig til at gøre en særlig indsats på klima- og energiområdet.
Det kommunale arbejde med energiforsyning har stor betydning for, om det er muligt for
regeringen at opfylde sine målsætninger om det fossilfrie samfund samt øget og fortsat
forsyningssikkerhed
3.2.

Formål med strategisk energiplanlægning

3.2.1.

Hvad vi taler om når vi taler om energiplaner

Kort definition:
Den strategiske energiplan er et planlægningsværktøj, som giver kommunerne 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 samfundsmæssige mest energieffektive.
Den strategiske energiplanlægning skal sikre et fremtidigt energisystem, der er både energieffektivt og
fleksibelt. I den strategisk energiplanlægning sammentænkes flest mulige elementer i kommunernes
energiplaner og energiplanlægningen koordineres med kommuneplaner, forsyningssikkerhedsstrategier
og klimastrategier.
Kommunerne skal energiplanlægge for et optimalt samspil mellem energibehovet og energiforsyningen
(varme, køling og el) på en sådan måde, at energiressourcerne bliver udnyttet mest optimalt.
Energiplanlægning omfatter hele energikæden og adskiller sig derved fra varmeplanlægning, som
udelukkende ser på valg af varmeforsyning. Kommunen får dermed en aktiv rolle til at tænke i
planlægning af et mere fleksibelt el-forbrug.
3.2.2.

Hvorfor energiplanerne skal være strategiske

At kommunerne skal give energiplanerne et strategisk perspektiv handler om at tænke langsigtet.
Kommunen skal via en strategisk planlægning sikre, at beslutninger om fx oprettelse af nye anlæg
og konvertering af brændselstype bidrager til en langsigtet udvikling hen mod en fossilfri
energiforsyning eller andre klima- og energimålsætninger, som kommunen har sat sig selv.
3.2.3.

Hvad energiplanerne kan bruges til

Kommunerne kan blandt andet bruge strategisk energiplanlægning til, at:
Evaluere tidligere energiplaner eller gamle varmeplaner.
Fastlægge indhold og tidsplan for nye initiativer.
Afdække nuværende og fremtidige energibehov.
Planlægge for den fremtidige energiforsyning i kommunen.
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Beregne de samfundsøkonomiske gevinster ved kommunens energiplanlægning.
Fastlægge konsekvenserne for kommunens budget.
Evaluere udviklingen af energiforsyningen løbende samt afdække borgeres og
virksomheders holdning og ønsker til kommunens energiplanlægning.
Koordinere med kommuneplan og evt. andre relevante planer fx bæredygtighedsstrategi og
klimaplan.
Koordinere og samarbejde med andre kommuner.
3.3.

Indhold i strategiske energiplaner

Den strategiske energiplan forudsættes, som tidligere nævnt, at være helhedsorienteret med henblik
på at inddrage flest mulige elementer i planlægningen.
Eksempel på elementer i energiplanen:
Energibehovet: Kortlægning af nuværende og evt. fremtidigt energibehov.
Energibesparelsespotentialet: Hvor opnås energibesparelser mest hensigtsmæssigt i forhold
til klima, miljø, og samfundsøkonomi?
Energiressourcer: Hvilke ressourcer er til rådighed? Fokus på øget udnyttelse af lokale
energiressourcer øger behov for tværkommunal koordinering.
Prioritering af forskellige energikilder og konverteringsteknologier: Hvor og med hvilken
teknologi udnyttes energien mest optimalt og bæredygtigt?
Den konkrete planlægning: Hvilke områder skal udlægges til kollektiv varmeforsyning ,
hvordan kan individuelle vedvarende forsyningssystemer som varmepumper udbredes eller
hvilke projekter vil kommunen have gennemført.
3.3.1.

Kortlægning af nuværende energiforsyning- og energibehov

I energiplanen redegør kommunen for status for energiforsyningen i kommunen. Planen skal give
et oversigtsmæssigt viden om og indeholde data om energiforsyningsforhold i kommunen.
Eksempelvis opdatering af områdeafgrænsninger og af forsyningsområder med tilslutnings/forblivelsespligt. Det handler blandt andet om at få kortlagt, hvor forsyningsområderne er, hvor
der er tilslutningspligt, hvilke energikilder der anvendes og hvad deres dækningsgrad er.
Mange af disse oplysninger kan med fordel integreres i kommunes GIS-kort.
Kommunerne gennemfører en kortlægning af energiressourcer og -forbrug for både varme, el og
procesenergi for kommunen som geografisk område. Evt. i form af en energibalance for
kommunen, da denne giver et godt overblik over hvilke energiressourcer, der på indeværende
tidspunkt anvendes hvor, og i hvilket omfang.
3.3.2.

Kortlægning af ressourcer og fremtidige energibehov

Kommunen laver en kortlægning over de energiressourcer, som er til rådighed i kommunen,
herunder potentialet for fx vindenergi, solenergi, geotermi, overskudsvarme og affald.
Kommunen laver desuden en fremskrivning af energibehovet (varme, el og køling ) ud fra planlagte
aktiviteter/indskrænkninger – og oplister potentialer for energireduktioner.
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Denne kortlægning kan desuden give oplysninger om anlæggenes kapacitetsforhold og potentielle
forsyningsområde, prognoser for fremtidige energibehov (varme, el og køling), virksomheders
samlede energibehov, muligheder for anvendelse af biobrændsler og opgørelser over
energiforsyningernes miljøbelastning. Desuden kan identificerede potentielle energibesparelser
oplistes som en ”idébank” for relevante projekter.
Kommunerne administrerer ikke de i dette og det forrige afsnit nævnte data selv, og er derfor i
forbindelse med kortlægningen afhængige af at f.eks. elnetselskaber, fjernvarmeselskaber og offentlige
myndigheder, som Energinet.dk og Energistyrelsen stiller deres data til rådighed. El- og
varmeforsyningsselskaber samt offentlige myndigheder er jf. offentlighedsloven som udgangspunkt
forpligtet til at give indsigt i deres data. Nogle data vil dog være undtaget fra retten til aktindsigt.
Arbejdsgruppen vurderer, at kommunerne ikke kan forpligtes at gennemføre en kortlægning af
energiforsyningen og -behovet uden at dem, der har de nødvendige data, bliver forpligtet til at stille
dem til rådighed for den kommunale energiplanlægning.
3.3.3.

Målsætninger for den kommunale energiplanlægning

Kommunen henviser til de målsætninger, der lægges til grund for den kommunale
energiplanlægning. Den kommunale energiplanlægning skal udføres inden for
varmeforsyningslovens rammer, hvis målsætninger er:
- at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi,
- at formindske energiforsyningens afhængighed af olie, og
- at fremme samproduktion af el og varme mest muligt.
Arbejdsgruppen anbefaler i den forbindelse at tydeliggøre varmeforsyningslovens formålsbestemmelse
således, at samfundsøkonomien fremstår som det overordnede kriterium, og at de miljømæssige
forhold indgår heri. Samtidig hermed skal kriterierne for de samfundsøkonomiske analyser ændres,
således at der ved den samfundsøkonomiske vurdering af et projekt tages højde for projektets bidrag til
opnåelse af de internationale og nationale klima- og energimålsætninger.
Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at varmeforsyningslovens formål bliver tilpasset regeringens
aktuelle energipolitik, som er, at forsyningen med henblik på at sikre forsyningssikkerheden på sigt
skal være uafhængig af fossile brændsler.
Disse foreslåede ændringer vil kunne fremme projekter for forøgelse af vedvarende energi samt
reduktion af CO 2-udslippet og brutto-energiforbruget.
I den strategiske energiplan kan kommunen supplere varmeforsyningslovens målsætninger med
eventuelle egne lokalpolitiske målsætninger.
3.3.4.

Plan for fremtidig energiforsyning

På baggrund af de to ovenstående kortlægninger udarbejder kommunen en plan for de lokale
energiforhold. Planlægningsdelen viser med hvilke midler kommunen med udgangspunkt i status
vil opfylde sine mål.
Planen kan nedfældes på lokale korttegninger, som viser etape-opdeling for udbygning af VE i
kommunen. Herved synliggør kommunen, hvor det ser potentialet for omlægning eller udbygning
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til en mere vedvarende energiforsyning. Planen kan også indeholde forslag om CO2-reduktioner.
Planen kan med fordel omsættes til retningslinjer for projektforslag, der kan fremme den ønskede
udvikling.
3.3.5.

Baggrund for energiplanens tilblivelse

Redegørelse for energiplanens udarbejdelse. Her redegør kommunen for, hvordan de har inddraget
andre parter i udarbejdelsen af energiplanen – og hvordan den er koordineret med kommunens
øvrige planaktiviteter og planerne i de relevante nærliggende kommuner.
Den strategiske energiplan er således et styringsredskab, der bliver til i et samspil med borg ere,
virksomheder, forsyningsselskaber og nabokommuner. Denne del skal befordre, at energiplanen
forankres hos de berørte parter, at der opnås synergigevinster, og at energiressourcerne bliver
anvendt der, hvor de udnyttes bedst.
3.3.6. Konkrete handlingsplaner
Energiplanen kan eventuelt suppleres med en handlingsplan for de elementer i energiplanen som
kommunen har direkte indflydelse på eller handlingsplaner for elementer, hvor kommunen indgår
forpligtende samarbejde med andre aktører. Handlingsplanen kan koordineres med evt. andre
kommunale handlingsplaner for f.eks. energimærkning af bygninger, realisering af
energibesparelser, grønne indkøb m.v.
3.4.

Status for de strategiske energiplaner

Kommunen planlægger i den strategiske energiplan, hvilke initiativer på energiområdet, man ønsker at
gennemføre og indføre i kommunen i planperioden. Planen har ikke direkte retlige konsekvenser og
binder derfor heller ikke kommunens borgere.
Den strategiske energiplan skal derimod ses som et politisk vedtaget redskab, som udgør fundamentet
for energiplanlægningen i kommunen – og giver information til kommunens borgere om, hvilke
prioriteringer og tiltag kommunen har iværksat og vil iværksætte på energiområdet.
Den strategiske energiplan fungerer som den overordnede ramme for kommunernes energiplanlægning
og administration af reglerne i forsyningslovene. Energiplanen vil således ligge til grund til for de
konkrete afgørelser på energiområdet, men den giver ikke den juridiske legitimitet for disse afgørelser.
Derfor skal en egentlig indførelse af forpligtelser for borgerne og virksomhederne ske via bestemmelser
i lokalplanen eller konkrete afgørelser rettet direkte til borgerne og virksomhederne, såsom godkendelse
af et varmeprojekt.
Et varmeprojekt skal godkendes, når det udviser god samfundsøkonomi, jf. beregningerne i de
samfundsøkonomiske analyser. Arbejdsgruppen vurderer det hensigtsmæssigt, at energiplanerne bliver
bindende i den forstand, at der i sidste ende kan gives afslag på projektforslag, der samfundsøkonomisk
er fordelagtige, men der ikke passer i den overordne planlægning, som kommunen har udlagt i
energiplanen. Dette skulle være muligt i tilfælde, hvor det enkelte projekt udviser god
samfundsøkonomi, men hvor gennemførelse af kommunens strategiske energiplan for området vil være
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samfundsøkonomisk mere fordelagtig. Med de under 3.3.3. nævnte ændringer for
varmeforsyningslovens formålsbestemmelse og revidering af de samfundsøkonomiske analyser kan
kommunerne således arbejde imod en optimal planlægning for omstilling af forsyningen til vedvarende
energi.
3.5.

Udarbejdelse af strategiske energiplaner

I lyset af den strategiske energiplans funktion og status, vil det være mest oplagt, at kommunerne
udarbejder deres energiplaner en gang samtidig eller i samme periode, således at planerne, hvor
nødvendigt, kan koordineres. Derefter kan planerne evalueres og revideres efter behov. Kommunerne
skal hvert fjerde år foretage en vurdering af, om revidering er oplagt. Det handler blandt andet om at
vurdere, om fremkomsten af nye energikilder eller udviklingen af teknologi gør, at kommunen vil
genoverveje elementer i energiplanen. Det skal være sådan, at energiplanen kan vedtages i den samme
form – eller at kommunen kun behøver at vedtage eventuelle ændringer. Dette er den samme praksis,
som gør sig gældende for kommuneplanen. Borgere, virksomheder og nabokommunerne skal ligeledes
inddrages ved ændring af planen.
3.5.1.

Udkast til tidsplan for udarbejdelse af første generation af strategiske energiplaner

Denne tidsplan er lavet ud fra to forhold: 1) Det er vigtigt, at kommunerne kommer i gang med at løse
denne opgave hurtigst muligt, og 2) der skal være en fornuftig kobling til kommuneplanlægning.
Når kommunen eksempelvis planlægger for udstykning af nye byområder er det vigtigt, at det sker i
samspil med planlægningen for udbygningen af forsyningen. I forbindelse med planlægningen for
placering af biogasanlæg er det også vigtigt, at der er et samspil med energiplanlægningen. Den
tidsmæssige kobling mellem kommuneplanen og den strategiske energiplan er med til at fordre dette
gode samspil.
2010
2010
01.01.2011
31.12.2013
3.5.2.

Gennemførelse af lovændring
Igangsættelse af pilotprojekter – formålet er vejledning til og erfaringsudveksling mellem
kommunerne
Loven træder i kraft
Tidsfrist for første generation af strategiske energiplaner

Inddragelse af andre parter

Der er tradition for samarbejde mellem kommunerne på forskellige områder, såsom affaldsområdet,
vandområdet og også på varmeområdet. På affaldsområdet har kommunerne etableret store
affaldsbehandlingsanlæg, der behandler affald fra flere kommuner. På vandområdet kan der oprettes
koordinationsforummer med repræsentanter for vandforsyningerne, jordbruget, industrien og andre
berørte myndigheder, herunder andre kommunalbestyrelser, der bistår kommunalbestyrelsen ved
udarbejdelse af indsatsplaner. På varmeområdet er der koordination med planlægningsaktiviteter og
lovgivning på andre områder. Desuden bliver de berørte forsyningsselskaber, andre kommuner og
berørte grundejere hørt om konkrete varmeprojekter.
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Der er lange traditioner for samarbejde på forsyningsområderne – både mellem kommune og selskaber
og sekretariatssamarbejder kommunerne imellem. Med energiplanerne er der lagt op til lignende
samarbejder.

4. Forudsætninger for strategisk energiplanlægning
Strategisk energiplanlægning kræver, at kommunerne har nogle gode forudsætninger at arbejde ud
fra. Desuden skal planerne baseres på et vidensgrundlag, ikke kun om forholdene i kommuner, m en
også viden om energiprisudviklinger, energiteknologier m.v.
Forudsætninger handler dels om nationale målsætninger og dels om information (data) og
vejledning.
4.1.

Nationale målsætninger

En forudsætning for den strategiske energiplanlægning er, at staten bidrager til målsætningerne og
vidensgrundlaget for den kommunale strategiske energiplanlægning ved at stille data til rådighed og
ved at udmelde nationale målsætninger på energiområdet. Disse kan fungere som overordnede
rammer for den lokale prioritering. Den lokale prioritering skal laves i kommunen. Kun på denne
måde kan der opnås samspillet mellem de forskellige målsætninger, der får den lokale
energiforsyning til at køre fornuftig.
De nationale målsætninger for udviklingen i energiforsyningen kan indeholde bl.a. den mest
optimale anvendelse af brændsler, national kapacitetsplanlægning for affaldsforbrændings - og
biogasanlæg og samspillet med udfasningen af naturgas. Desuden kan staten forholde sig til
konkurrencen på energikilderne, som stiger i takt med at nye teknologiske løsninger opstår.
4.1.1.

Nationale mål for afvikling af naturgassen

Klima- og energiministeren sendte den 27. januar 2009 et brev til alle kommuner om konverterin g
fra individuel naturgas til fjernvarme. I brevet opfordrer ministeren kommunerne til at sætte skub i
udarbejdelsen af projektforslag, der belyser muligheder for konvertering fra naturgas til fjernvarme.
Det vil styrke den kommunale initiering og behandling af konverteringsprojekter, hvis der bliver
fastlagt politiske og eventuelle juridiske rammer for den mere langsigtede udfasning af naturgassen.
Disse rammer kan indeholde tidshorisonten for udfasningen og eksempler eller kriterier for
eventuelle kompensationsbetalinger.
4.1.2.

National kapacitetsplan for affald

Hvis affald også fremover skal indgå som en vigtigt kilde til vedvarende energi i den danske
energiforsyning, er det afgørende for kommunerne, at der bliver skabt et samlet overblik over
forbrændingskapaciteten. Kommunerne har brug for at vide, hvor stor en mængde energi, der skal og
kan sendes videre i det lokale fjernvarmesystem.
En tættere sammenhæng mellem kapacitetsplanlægningen for affaldsforbrændingsanlæg og
strategisk energiplanlægning på lokalt niveau, vil kunne bidrage til at udnytte den vedvarende energi
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fra affaldssektoren bedre. Det vil også reducere risikoen for fejlinvesteringer i nye
forbrændingsanlæg.
4.1.3.

Nationale målsætninger for anvendelse af forskellige og konkurrerende energikilde

I dag arbejder kommunerne allerede forsøgsvis med forskellige løsninger på at øge andelen af
vedvarende energi i forsyningen. Nye teknologiske løsninger betyder, at der opstår en konkurrence
om energikilderne.
Det er ikke samfundsøkonomisk rentabelt at kommunerne enkelvist udtænker løsninger og træffer
beslutninger uden at kende de nationale målsætninger, inden for hvilke rammer den lokale
prioritering skal foregår. Eksempler er:
Biogas
Biogas kan være et godt alternativ til naturgas, som kommunerne skal tænke ind i forsyningen i
lyset af naturgassens afvikling.
Oplysninger om de energi- og klimamæssige konsekvenser ved de forskellige
anvendelsesmuligheder for biogas vil give kommunerne bedre forudsætninger for at træffe
beslutning om, og hvordan de vil indpasse biogassen i forsyningen.
Biomasse
Biomasse – som affald og restprodukter fra landbrugets gylle – kan brændes og blive en del af
energiforsyningen. Biomassen kan også være en del af løsningen for alternative d rivmidler til
bilerne og busserne. Kommunerne kunne få gavn af nationale udmeldinger om forudsætningerne
for deres lokale valg i forhold til den optimale anvendelse af biomasse.
El
Danmark får flere vindmøller fremover. Det giver en samlet øget el-produktion, hvis ikke andre elproducenter reducerer. El kan bruges som alternativt drivmiddel – til el-biler. El kan også bruges til
at holde gang i varmepumperne i lavenergihusene, når solen ikke skinner og producerer energi via
husenes solceller. Kommunerne kunne få gavn af nationale udmeldinger om de energi- og
klimamæssige konsekvenser ved anvendelse af den øgede el-produktion.
4.2.

Information (data) og vejledning

Der er en række forudsætninger, som skal være på plads for, at kommunerne kan lave strategiske
energiplaner. Det handler blandt andet om kommunernes adgang til data og viden.
Til brug for kortlægningen af energiressourcerne og energiforbruget skal kommunerne have adgang til
forskellige data. Det kan være data, som skal komme fra Energistyrelsen, energiselskaberne,
Energinet.dk eller andre.
Udover konkrete data om energiforbrug fra diverse forsyningsselskaber vil det være relevant, at
Energistyrelsen opdaterer og offentliggør det teknologikatalog, der anvendes i den nationale
energiplanlægning. Dette vil hæve kvaliteten i den kommunale energiplanlægning, fordi kommunernes
analyser af forskellige fremtidige muligheder vil være baseret på det samme datagrundlag og ikke mindst
vil det spare ressourcer til lokale analyser.
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Information og vejledning kan desuden nå til kommunerne i form af:
Efteruddannelseskurser
Rejsehold
Etablering af kommunale netværk
Pilotprojekter skal hjælpe kommunerne på rette vej og udvikle en god praksis for kommunerne, inden
de skal udarbejde en strategisk energiplan, ifølge den af arbejdsgruppen anbefalede tidsplan, som
beskrevet i kapitel 3.
Formålet med projekterne er at udvikle redskaber, god praksis og videreformidle gode erfaringer, som
kommunernes kan bruge i deres arbejde med strategisk energiplanlægning. I pilotprojekterne inddrages
forskellige aktører, herunder kommuner, energiselskaber, virksomheder og forskningsinstitutioner.
Arbejdsgruppen har identificeret 6 pilotprojekter, som vurderes relevante for strategisk
energiplanlægning.
A. Afvejning mellem energibesparelser og energiforsyning på lokalt plan
Den strategiske energiplanlægning lægger op til en afvejning af energibesparelser og energiforsyning på
lokalt plan. Afvejningen skal bidrage til, at der ikke udbygges ny energiforsyning, hvis der findes
energibesparelsespotentialer, som det er samfundsøkonomisk mere rationelt at udnytte.
Investeringer i henholdsvis forsyning og besparelser foretages typisk af forskellige aktører med
forskellige beslutningskriterier og tidsplaner. For at en afvejning skal kunne fungere i praksis, skal disse
aktiviteter til en vis grad kunne koordineres, og dette vil ske i forbindelse med godkendelse af nye
energiforsyningsprojekter.
Formålet med pilotprojektet er i samarbejde med relevante aktører at udvikle værktøjer og praksis til
kommunernes forvaltning. Relevante aktører vil være kommuner, energiselskaber, store
energiforbrugere, det nye center for energibesparelser og Energistyrelsen.
Projektet skal se på følgende:
Nødvendigt datagrundlag for afvejningen (hvordan laves samfundsøkonomiske beregninger for
energibesparelser).
Koordinering med krav til projektgodkendelse af energiforsyningsprojekter.
Hvordan kan afvejningen udmøntes i praksis (hvordan sikrer man at besparelsespotentialer
realiseres så de ikke står i vejen for nye ting på forsyningssiden).
De forskellige aktørers roller, behov for koordinering og samarbejde.
Anvendelse af kommunens beføjelser.
Relation til energiselskabernes energibesparelsesforpligtelse.
B. Koordinering mellem kommuner
Kommunerne har tradition for samarbejde på forskellige områder, også på varmeområdet. Kommuner
underretter og inddrager de berørte forsyningsselskaber, andre kommuner og berørte grundejere om
konkrete varmeprojekter. Det er vigtigt at etablere et tværkommunalt samarbejde allerede tidligt i
processen, nemlig i den fase, hvor kommunen planlægger energiforsyningen, uden at det er udmøntet i
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konkrete projekter endnu. I mange tilfælde vil det være rationelt at tage ressourcer i nabokommuner i
betragtning i forbindelse med energiplanlægning, så sub-optimering undgås.
Formålet med pilotprojektet er at udvikle en praksis, der er praktisk og ubureaukratisk, og som
kommunerne kan anvende, når der skal træffes beslutning om koordinering og – såfremt det er
vurderet hensigtsmæssigt at koordinere – i koordineringsprocessen.
Projektet skal indeholde følgende elementer:
Opstille vejledende liste over muligheder og situationer, hvor en koordinering kan være
relevant/nødvendig.
Analysere muligheder for udnyttelse af ressourcer i andre kommuner i forbindelse med
projektgodkendelser.
Koordinering med relevante aktører.
C. Indpasning af VE-kilder i energiforsyningen
Med strategiske energiplanlægning skal kommunerne aktivt forholde sig til, hvordan de bedst muligt får
tænkt VE ind i energiforsyningen. For mange er det nyt at tænkte i VE-kilder, og ny teknologi gør det
hele tiden muligt at gøre tingene på nye måder.
Projektet kan tænkes som flere projekter, som fokuserer for hver sin vedvarende energikilde. Og som
projekter, der fokuserer på det optimale samspil mellem flere vedvarende energikilder.
Som opfølgning på regeringens udspil om grøn vækst vil det være oplagt blandt andet at lave et projekt
om, hvordan biogas indpasses i den samlede energiforsyning.
D. Samarbejde med andre energiaktører
Varmeplanlægningen foregår i dag i udstrakt grad ved, at energiselskaberne kommer med færdige
projekter, som kommunen efterfølgende skal vurdere om den kan godkende. Oplægget om strategiske
energiplaner lægger i høj grad op til en aktiv rolle fra kommunernes side. Det betyder, at der skal
ændres i den hidtidige praksis for kontakt mellem energiselskaber og kommuner.
Projektet handler om god praksis for samspil mellem energiselskab og kommune.
E. Kollektiv versus individuel energiforsyning
Kommunerne skal i den strategiske energiplanlægning forholde sig til valget mellem kollektiv og
individuel forsyning. Projektet behandler spørgsmålet, hvordan lavenergibyggeri og nye teknologier
indpasses i energiforsyningen. Det skal kommunerne håndtere i deres planer. Hvordan foretager
kommunen denne vurdering?
Projektet skal afdække, om beregningsmodeller kan være et redskab til kommunerne, når de skal
foretage denne vurdering.
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F. Samspillet mellem energiplanlægning og kommunens øvrige planlægning
Den strategiske energiplan skal spille sammen med mange af kommunens andre planer. Som
udgangspunkt skal planen underlægges kommuneplanen. Men andre planer kan også spille ind, f.eks.
affaldsplanerne og de frivillige klimaplaner, som flere kommuner har udarbejdet.
Formålet med projektet er at komme med forslag til, hvordan arbejdet med planerne organiseres internt
i kommune og i samspil med eksterne aktører.

5. De juridiske rammer for kommunernes energiplanlægning
5.1.

Regelgrundlag

De juridiske rammer for kommunernes energiplanlægning er fastlagt i varmeforsyningsloven
(lovbekendtgørelse nr. 347 af 17. maj 2005) og projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1295 af 13.
december 2005).
5.2.

Lovens formål

Varmeforsyningslovens formål er:
at fremme den mest samfundsøkonomiske og miljøvenlige anvendelse af energi til
bygningernes opvarmning og forsyning med varmt vand
at formindske energiforsyningens afhængighed af olie
at fremme samproduktion af varme og elektricitet mest muligt
5.3.

Kommunernes planlægningsopgave

Jf. varmeforsyningslovens § 3 skal kommunerne – i samarbejde med forsyningsselskaber og andre
berørte parter – udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. I projektbekendtgørelsen
bliver kommunens varmeplanlægningsopgave nærmere beskrevet. Den indeholder:
at planlægge varmeforsyningen og omlægning til samproduktion og anvendelse af miljøvenlige
brændsler
at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter herfor
at behandle og godkende projekter
at påse, at projekter gennemføres inden for de gældende frister
Projektbekendtgørelsen specificerer, at varmeplanlægningen i kommunen bl.a. er til brug for
kommunalbestyrelsens behandling og godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
Kommunalbestyrelsen drager sorg for, at varmeplanlægningen inddrages i forbindelse med den fysiske
planlægning, region-, kommune-, og lokalplanlægningen. Desuden skal varmeplanlægningen
koordineres med lovgivning på andre områder, herunder reglerne om vurdering af større anlægs
virkning på miljøet (VVM), byggelovgivningen og miljøbeskyttelsesloven.
Ved projektgodkendelse skal kommunen underrette og inddrage berørte forsyningsselskaber,
kommuner og regionplanmyndigheder samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut om
projektforslaget, jf. forvaltningslovens § 19 (partshøring) og projektbekendtgørelsens § 23, der
indeholder nogle supplerende regler.
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Den kommunale varmeplanlægning er efter de nuværende regler et politisk værktøj. Varmeplanen kan
angive kommunens lokalpolitiske klima- og energimålsætninger og strategi for at sikre
forsyningssikkerheden. Kommunen kan bruge varmeplanen som overordnet ramme til initiering og
godkendelse af projekter. Ved godkendelse af projekter er de i varmeplanen fastlagte rammer dog ikke
bindende. Planlægningsopgaven præciserer heller ikke, hvor ofte kommunen skal foretage en mere
overordnet helhedsvurdering af den kommunale varmeforsyning.
5.4.

Styringsmidler for gennemførelse af den kommunale energiplanlægning

Varmeforsyningsloven giver kommunalbestyrelsen en række styringsmidler for at gennemføre en
aktiv varmeplanlægning. I projektsystemet er kommunalbestyrelsen myndighed for
varmeplanlægningen. Selv om varmeplanlægningen idealt skal udformes i samarbejde med
forsyningsselskaber, har kommunen efter loven hovedansvaret.
I dag er det normalt forsyningsselskaberne, der udarbejder projektforslag, som forelægges
kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kommunen kan efter varmeforsyningsloven imidlertid også
initiere projekter. Hvis kommunalbestyrelsen forestår udarbejdelsen af et projekt, skal
forsyningsselskaberne, jf. varmeforsyningslovens § 6, stk. 2, meddele kommunalbestyrelsen de
nødvendige oplysninger. Kommunalbestyrelsen kan desuden, jf. § 6, stk. 3, påbyde et eksisterende
kollektivt varmeforsyningsanlæg at gennemføre et godkendt projekt inden en vis frist. I yderste
tilfælde kan kommunen overtage et anlæg, hvis anlægget ikke mener at kunne nå fristen.
Kommunalbestyrelsen kan derudover pålægge et kollektivt varmeforsyningsanlæg at udarbejde de i
varmeforsyningslovens nævnte projekter, jf. varmeforsyningslovens § 8.
Kommunalbestyrelsen kan desuden, hvis det skønnes nødvendigt til gennemførelse af
varmeforsyningsplanlægningen, bestemme, at nærmere angivne opvarmningssystemer ikke må
etableres inde for et bestemt område. Denne beføjelse er, efter påbud fra klima- og
energiministeren, brugt til at forbyde elvarme i områder, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning.
Kommunen kan imidlertid ikke give afslag på projekter, der opfylder projektbekendtgørelsens krav,
men som ikke passer inden for de rammer, der er fastlagt i kommunens varmeplan.
Energistyrelsen har beføjelse til i særlige tilfælde at dispensere fra reglerne, således at kommunen med
sådan en dispensation kan godkende et projekt, der ikke er det mest samfundsøkonomisk fornuftige,
men der bidrager til opnåelse af de klima- og energipolitiske målsætningerne, som kommunen har
fastlagt i den strategiske energiplan. Efter vejledningen til projektbekendtgørelsen kan Energistyrelsen
anvende denne dispensationsbeføjelse i tilfælde, hvor der er tale om:
et ønske om at demonstrere og/eller udvikle nye løsninger til varmeforsyning
et ønske om at opnå/opretholde en grøn profil
et ønske om fleksibilitet i varmeforsyningen (med hensyn til brændsler og teknologi)
Med hensyn til indhentning af data til kortlægningen, har kollektive varmeforsyningsanlæg, jf.
varmeforsyningslovens § 6, stk. 2, forpligtelse til at meddele kommunalbestyrelsen de nødvendige
oplysninger, hvis kommunen forestår udarbejdelsen af et projekt. I alle andre tilfælde har
kommunalbestyrelsen ret til aktindsigt hos de parter, der er omfattet af offentlighedsloven, som i dag
er:
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elforsyningsvirksomheder, der producerer, transmitterer eller distribuerer elektricitet ved
spænding på 100 V eller derover
selskaber, institutioner, foreninger mv., der driver naturgasforsyningsvirksomhed
kollektive varmeforsyningsanlæg, som er omfattet af varmeforsyningsloven og har en kapacitet
på mere end 10 MJ/s, offentlige myndigheder
5.5.

De overordnede rammer

Jf. varmeforsyningslovens § 3, stk. 2, har klima- og energiministeren mulighed for at fastsætte regler
eller træffe afgørelse om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for den kommunale
varmeplanlægning. Ministeren kan samtidig hermed inddrage overordnede samfundsøkonomiske
hensyn.
Klima- og energiministeren kan – efter forhandling med de kommunale organisationer – fastsætte regler
om den kommunale varmeplanlægning og behandling af varmeprojekter. Disse regler er fastlagt i
projektbekendtgørelsen.
Projektbekendtgørelsen bygger på princippet, at der alene skal være ét kollektivt varmeforsyningssystem
inden for et givet område, dvs. enten individuel naturgas eller fjernvarme. Hovedreglen for
produktionsformen er, at produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW skal indrettes som
kraftvarmeanlæg. Det er en præcisering af varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om
samproduktion. Hovedreglen for brændslerne er, at der er frit brændselsvalg mellem naturgas og
biomasse (biomasse, biogas eller affald), når anlægget indrettes som kraftvarmeanlæg. Når der etableres
ren varmeproduktion, skal et anlæg fyres med naturgas, når fjernvarmenettet allerede forsynes med
naturgasbaseret kraftvarme eller varme. Et varmeproduktionsanlæg skal fyres med biomasse, når nettet
ikke er naturgasforsynet.
Store kraftvarmeanlæg (med en produktion over 25 MW), herunder de centrale kraftværker, bliver ikke
reguleret efter varmeforsyningsloven, men efter elforsyningsloven. Disse værker har frit brændselsvalg
og kan anvende kul som brændsel.
Overordnet gælder, at projektforslagene skal bidrage til at opfylde varmeforsyningslovens
formålsbestemmelse. Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og
miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt brugsvand.
Projekter kan således kun godkendes, når de opfylder det i projektbekendtgørelse fastlagte overordne
kriterium om god samfundsøkonomi. Med hensyn til varmeforsyningslovens formål om at formindske
energiforsyningens afhængighed af olie, skal der godkendes omstillingsprojekter. Denne proces er dog
stort set gennemført. Mineralsk olie bliver i den danske energiforsyning kun anvendt på spids- og
reservelastkedler.

6. Evt. lovmæssige konsekvenser af strategisk energiplanlægning
6.1.

Indledning

Strategisk energiplanlægning kan i store træk sammenlignes med varmeplanlægningen i 90 -erne,
hvor fjernvarmen blev omstillet til renere brændsler og samproduktion med henblik på miljø og
energieffektivitet, og tilslutningen til fjernvarme blev øget.
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Strategisk energiplanlægning indeholder en jævnlig helhedsvurdering af den kommunale
energiforsyning, herunder jævnlig opdatering af et vidensgrundlag, til brug for godkendelse af
konkrete projekter.
Strategisk energiplanlægning skal bl.a. muliggøre projekter for at sikre forsyningssikkerheden ved at
gøre energiforsyningen mere uafhængig af fossile brændsler:
• konvertering fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme,
• anvendelse af VE-brændsler som biogas i fjernvarmen (brændselsskrift), og
• udbredelse af individuel forsyning på basis af vedvarende energikilder (varmepumper,
biomassefyr).
6.2.

Den strategiske energiplan – jævnlig helhedsvurdering

Den planlægningsopgave, som kommunerne har fået pålagt i dag, indeholder en forudgående
planlægning for energiforsyningen i kommunerne, bl.a. til brug for godkendelse af konkrete projekter.
Denne planlægning skal inddrages i kommuneplaner og lokalplaner og koordineres med miljøvurdering
(VVM), byggelovgivning (energibesparelser) og miljøbeskyttelsesloven (affaldskapacitetsplanlægning).
Den kommunale planlægningsopgave efter varmeforsyningsloven indebærer, at den overordnede
varmeplanlægning foretages jævnligt, for ellers vil den ikke kunne bruges til kommunens behandling af
konkrete projektforslag. Loven præciserer dog ikke, med hvilke mellemrum kommunen skal opdatere
den overordnede varmeplan. Krav om, at der skulle findes et opdateret oversigtsmæssigt
vidensgrundlag om varmeforsyningsforhold i kommunen blev ophævet i 2000. Kommunerne beslutter
således selv, hvornår og hvor ofte information om energiforsyningen og energibehovet skal kortlægges.
I praksis har ikke mange kommuner for nylig foretaget det overordnede planlægningsarbejde, så der
hverken findes en aktuel forudgående helhedsvurdering af den kommunale varmeforsyning eller et
opdateret vidensgrundlag, som sagsbehandlerne kan bruges ved vurdering af konkrete varmeprojekter.
Planlægningsopgaven er begrænset til kommunens planlægning for varmeforsyningsforholdene og
vedrører ikke de andre elementer af energikæden. Der er dog efter lovgivningen ikke noget til hinder
for, at kommunen udvider denne opgave til også at omfatte disse elementer.
I kapitel 3 er den strategiske energiplan betegnet som et styringsredskab, der bliver til i et samspil med
kommunens borgere, virksomheder og nabokommuner. Det er hensigten, at der skal opnås
synergigevinster, og at energiressourcerne bliver anvendt der, hvor de udnyttes bedst. Derfor er det
foreslået, at kommunerne udarbejder energiplaner en gang samtidig eller i samme periode, således at
planerne, hvor nødvendigt, kan koordineres. Derefter kan planerne – igen med inddragelse af
omgivelserne – opdateres efter behov. En vurdering af, om opdateringen er nødvendig, skal efter
arbejdsgruppens anbefalinger foretages hvert fjerde år.
Den nuværende regulering er ikke til hinder for den strategiske energiplanlægning, som den er
beskrevet i kapitel 3, hvis alle kommuner frivilligt ville deltage i det. Den nuværende regulering kan dog
ikke sikre, at kommunerne energiplanlægger strategisk. At sikre, at kommunerne udarbejder en
strategisk energiplan inden for en bestemt frist, og vurderer behovet for revidering hvert fjerde år, samt
at de gør det med inddragelse af borgere, virksomheder og nabokommuner m.v., vil kræve en ændring

19

af de nuværende bestemmelser om varmeplanlægning, som i dag kan udarbejdes på en mere frivillig
basis.
6.3.

Den strategiske energiplan – bindende for godkendelse af konkrete projekter

Kommunerne har efter den nuværende regulering ikke hjemmel til at udstede bindende energiplaner. At
kommunen kan give afslag på ellers samfundsøkonomiske projekter, der ikke passer inden for de af
kommunen fastlagte rammer, er et brud med det i loven fastlagte princip, at kommunen skal godkende
et projekt, når det udviser god samfundsøkonomi.
Som det fremgår af det forrige kapitel, tages der i loven imidlertid højde for, at det er kommunen, der
har det endelige ansvar for varmeplanlægningen. Kommunen er i lyset af dette ansvar givet nogle
styringsmidler i forhold til forsyningsselskaberne. Muligheden for at give afslag på et projekt, der ikke
passer i den overordne planlægning, vil have samme formål som den allerede i loven fastlagte mulighed
for at give påbud til udarbejdelse af et bestemt projekt. Det skal sikre gennemførelse af den
overordnede kommunale energiplanlægning.
Energistyrelsen har inden for nogle bestemte rammer mulighed for at give dispensation fra reglerne i
projektbekendtgørelse, f.eks. fra kravet om god samfundsøkonomi. Kommunerne kan ansøge om en
sådan dispensation, hvis det f.eks. handler om et demonstrations- eller udviklingsprojekt, der kan
bidrage til udvikling og udbredelse af miljøvenlige løsninger. Hvis der opnås dispensation, har
kommunen mulighed for at godkende et projekt, der ikke er det mest samfundsøkonomisk fornuftige,
men der ellers bidrager til opnåelse af de lokalpolitiske målsætninger. Dispensation kan dog kun gives i
særlige tilfælde og vil derfor ikke kunne bruges strategisk til at forhindre projekter, der forstyrrer den
overordnede planlægning.
Et ulempe ved at gøre de strategiske energiplaner bindende er imidlertid, at dette kan medføre misbrug
i kommuner, der med henblik på opnåelse af en grøn profil og billig varme, vil omstille til biomasse,
hvor dette ikke er samfundsøkonomisk mest fornuftigt. Afslag af et samfundsøkonomisk fordelagtigt
projekt til fordel for gennemførelse af projekter, der udmønter den strategiske energiplan, men som er
mindre fordelagtige, vil kunne modvirke de internationale og nationale klima- og energimålsætninger.
Derfor skulle afslag på ellers samfundsøkonomisk fornuftige projekter kun være muligt i tilfælde, hvor
det enkelte projekt udviser god samfundsøkonomi, men hvor gennemførelse af kommunens strategiske
energiplan for området vil være samfundsøkonomisk mere fordelagtigt.
For at styrke opnåelse af klima- og energimålsætningerne kunne varmeforsyningslovens
formålsbestemmelse endvidere udvides, således at der i henvises til regeringens målsætning om at være
uafhængig af fossile brændsler (og ikke kun af olie). I projektbekendtgørelsen kunne dette præciseres til
at indebære en overgang til vedvarende energikilder. Efter gældende (ulovfæstede) princip skal
projektforslag bidrage til at opfylde varmeforsyningslovens formålsbestemmelser. Dette kunne være et
håndtag for kommunerne til at udarbejde og gennemføre en lokal energipolitik, uden at de strategiske
energiplaner bliver bindende.
Desuden bør det fremgår tydeligere af formålsbestemmelsen, at samfundsøkonomien er det
overordnede kriterium, hvori der indgår forskellige hensyn, herunder miljø, forsyningssikkerhed og
brugerøkonomien. Det er ikke meningen, at de forskellige elementer, der indgår i de
samfundsøkonomiske beregninger, vurderes hver for sig eller kan vægtes mod hinanden. Samtidig
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hermed bør de samfundsøkonomiske beregninger sikre, at der tages højde for opnåelse af de nationale
klima- og energimålsætninger. Dette vil fremme projekter, der bidrager til forøgelse af VE eller
reduktion af CO2-udledningen og brutto-energiforbruget.
6.4.

Omstillingsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Såfremt det angår konverteringsprojekter og projekter for brændselsskrift anses det, at strategisk
energiplanlægning stort set kan gennemføres inden for de nuværende lovrammer. Lovens
hovedtræk er de samme som dem i 1990, da loven skulle muliggøre større omstillingsprojekter.
Konvertering til fjernvarme og omstilling til VE-brændsler kan gennemføres via konkrete projekter,
som bliver udarbejdet enten på forsyningsselskabets initiativ eller på kommunens initiativ.
6.5.

Omstilling af individuel forsyning

Varmeforsyningsloven omfatter kun projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projekter for
udbredelse af specifikke individuelle opvarmningssystemer kan derfor ikke fremmes med hjemmel i
varmeforsyningsloven. Efter lovgivningen har kommunen ikke nogen rolle i forhold til de
individuelt forsynede områder eller borgere med individuel forsyning. Kommunerne kan derfor
inden for de nuværende juridiske rammer godt initiere informations- og kampagneaktiviteter. De
kan også initiere et projekt for udlægning af et individuelt forsynet område til kollektiv forsyning.
Kommunerne har i dag som udgangspunkt ikke muligheder for at initiere projekter for omstilling
af individuel forsyning med fossile brændsler til individuel forsyning på VE. Kommunerne har dog
hjemmel i varmeforsyningslovens § 14 til at forbyde visse former for individuel opvarmning.
Dermed kunne kommunerne f.eks. forbyde oliefyr med henblik på at de individuel forsynede
områder skiftes til mere miljøvenlige opvarmningsformer, såsom varmepumper og biomassefyr.
Efter lovbemærkningerne har kommunerne fået denne beføjelse med henblik på at kunne
forberede områder på omlægning til kollektiv forsyning. Derfor må det antages, at hjemlen via
lovbemærkningerne er begrænset til kun at kunne anvendes i forhold til planer om kollektive
varmeforsyning.
Hvis den strategisk energiplanlægning også skal omfatte omstilling af individuelle
opvarmningssystemer, vil det kræve en ændring af varmeforsyningslovens § 14. Det bemærkes, at
en sådan ændring vil udvide lovens anvendelsesområde principielt, idet loven i da g som
udgangspunkt kun regulerer kollektive varmeforsyningsanlæg.
For at sikre at energiplanerne befordrer helhedsorienterede beslutninger anbefaler arbejdsgruppen,
at man overvejer om kommunerne har de nødvendige beføjelser i de individuelt forsynede
områder.
6.6.

Overordnede rammer og bidrag til vidensgrundlag og målsætningerne for den
kommunale strategiske energiplanlægning

Den strategiske energiplanlægning kan styrkes ved udmelding af overordnede nationale eller regionale
rammer, der kan bidrage til målsætningerne for den kommunale energiplanlægning og det
vidensgrundlag, som kan anvendes ved den kommunale behandling af projekter.
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Der arbejdes på retningslinjer for planlægning af affaldsforbrændings- og biogasproduktionskapacitet. I
forbindelse med ny organisering af affaldsforbrændingssektoren er der nedsat en arbejdsgruppe, hvori
Finansministeriet, Konkurrencestyrelsen, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen deltager, og som er forelagt
spørgsmålet om lokalisering af affaldsforbrændingskapacitet.
I forhold til anvendelse af biogas i forsyningen arbejdes der på data om de energi- og klimamæssige
konsekvenser ved de forskellige anvendelsesmuligheder for biogas.
Kommunerne kan have gavn af mere strukturelle og jævnlige udmeldinger fra staten om
målsætninger eller data, der er af indflydelse på den kommunale energiplanlægning. Det bemærkes
dog, at dette kun kan give overordnede rammer for den lokale energiplanlægning. Den lokale
prioritering skal laves i kommunen. Kun på denne måde kan der opnås samspillet mellem de
forskellige målsætninger, der får den lokale energiforsyning til at køre fornuftig.
Efter den nuværende regulering har klima- og energiministeren mulighed for at fastsætte regler eller
træffe afgørelse om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for den kommunale
varmeplanlægning. Siden udstedelse af de specifikke forudsætningsskrivelser i 90 -erne har
ministeren ikke brugt denne beføjelse. Bestemmelsen kan dog tages i brug igen, hvis det vurderes,
at dette kunne styrke den kommunale energiplanlægning. Det bemærkes dog, at projektsystemet,
som det er indført i 1990, går ud fra, at især de lokale forhold er afgørende for beslutningen om
samfundsøkonomiske fornuftige ændringer inden for det eksisterende system.
6.7.

Indhentning af data til den strategiske energiplanlægning

Når kommunen forestår udarbejdelsen af et projekt, har varmeforsyningsselskaberne forpligtelse til
at meddele kommunalbestyrelsen de nødvendige oplysninger. I alle andre tilfælde har
kommunalbestyrelsen ret til aktindsigt hos de parter, der er omfattet af offentlighedsloven. For at
sikre, at kommunen også kan indhente de nødvendige oplysninger til den overordnede planlægning
og desuden i tilfælde, hvor der ikke er ret til aktindsigt, kan loven ændres, således at
energiforsyningsselskaberne og andre myndigheder bliver forpligtet til at stille deres data til
rådighed for de kommunale strategiske energiplaner. Desuden kan det overvejes, om det skulle
muliggøres, at data fra de relevante forsyningsselskaber og offentlige myndigheder bliver leveret i
en bestemt form for at facilitere anvendelse i de kommunale energiplaner.
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Bilag – varmeplanlægning i historisk perspektiv
1. Varmeplanlægning i 80-erne
1.1. Indledning
Den første lov om varmeforsyning kom i 1979. Loven var en udmøntning af ”Dansk Energipolitik
1976” med en målsætning om en omfattende omlægning af energiforsyningen væk fra olien gennem
opbygningen af et flerstrenget energisystem.
Varmeforsyningsloven skulle bane vej for indførelse af nye, store landsdækkende eller regionale
kollektive varmeforsyningssystemer med enten individuel naturgas eller fjernvarme (kraftvarme), som
krævede en meget koordineret beslutningsproces med deltagelse af mange parter.
Loven var endvidere starten på en helt ny offentlig planlægningsaktivitet, som stort set ikke var prøvet
før, og som derfor måtte opbygges fra grunden. Man stod således over for en meget krævende og
omfattende planlægningsopgave, som tilmed skulle løses inden for snævre tidsmæssige rammer.
Denne særlige historiske baggrund kom til at præge varmeplanlægningen i 80-erne, der som et
afgørende element indeholdt et landsdækkende plansystem med deltagelse af alle tre
myndighedsniveauer: stat, amtskommuner og kommuner.
1.2. Planlægning efter varmeforsyningsloven af 1979
Loven indeholdt følgende opgavefordeling og proces for planlægningen:
Ministeren skulle sørge for, at der i samarbejde mellem kommunalbestyrelser og amtsråd blev
udført en landsdækkende varmeforsyningsplanlægning. Ministeren fastsatte nærmere angivne
forudsætninger, der skulle lægges til grund for den regionale og kommunale varmeplanlægning
Kommunalbestyrelsen skulle foranledige en kortlægning af varmebehovet,
opvarmningsmetoder og varmeforsyningsmuligheder m.v. og skulle udarbejde et oplæg til
tilrettelæggelse af kommunens varmeforsyning
På basis af ministerens forudsætningsskrivelser og kommunalbestyrelsernes kortlægning og
oplæg, skulle amtsrådet – i samarbejde med kommunalbestyrelsen og forsyningsselskaberne –
udarbejde en plan for den fremtidige varmeforsyning inden for amtskommunen
Ministeren godkendte denne såkaldte regionale varmeforsyningsplan
Efter godkendelse af den regionale plan skulle kommunalbestyrelsen, efter forhandling med
forsyningsselskaberne, udarbejde en varmeforsyningsplan for kommunen
Kommunalbestyrelsen godkendte de konkrete projekter for etablering eller ændringer i
kollektive varmeforsyningsanlæg inden for de rammer, der var fastlagt ved de regionale og
kommunale varmeplaner
Ministeren kunne dog bestemme, at godkendelse skulle meddeles af amtsrådet eller ministeren,
og projektforslag blev sendt til Energistyrelsen med henblik på bemærkninger inden
godkendelse
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Den regionale varmeforsyningsplan skulle indeholde (retningslinjer for):
i hvilke områder de forskellige varmeforsyningsformer fremtidigt skulle tillægges prioriteret
hvor varmeforsyningsanlæggene, herunder rørledninger, fremtidigt skulle lokaliseres
lokalisering af særligt varmeproducerende og varmeforbrugende virksomheder
prioriteret rækkefølge for udbygning og etablering af kollektive varmeforsyningsanlæg
om gennemførelsen forudsætter samarbejde mellem flere kommuner
Den kommunale varmeforsyningsplan skulle fastlægge/indeholde:
hovedstrukturen og de nærmere retningslinjer for tilrettelæggelsen af varmeforsyningen inden
for kommunens område
en tidsfølge for etablering og udbygning af kollektive varmeforsyningsanlæg
en angivelse af, hvem der forudsættes at tilvejebringe disse anlæg
Det centrale plansystem indebar, at alle væsentlige varmeforsyningsprojekter i form af tillæg til de
kommunale varmeplaner, skulle forelægges amtskommunerne. For så vidt angik mere betydende
projekter, der ikke allerede var omfattet af en regional varmeforsyningsplan, skulle der af
amtskommunen vedtages et tillæg til den regionale varmeforsyningsplan, som derefter skulle godkendes
af energiministeren.
I praksis blev et fælles grundlag for varmeplanlægningen dannet i de såkaldte samordningsgrupper,
hvori staten (Energistyrelsen), amterne, kommunerne og forsyningsselskaberne deltog. I alt var der ca.
16 samordningsgrupper: 1 for hvert amt og 3 til 4 grupper for hovedstadsområdet.
Samordningsgrupperne mødtes ca. 1 gang om måneden i perioden 1981-87.
1.3. Ressourcer til varmeplanlægningen i 80-erne
Varmeforsyningsloven af 1979 medførte en række nye administrative opgaver, og dermed øgede
administrationsudgifter for de statslige og kommunale myndigheder.
For statens vedkommende indgik en stor del af behovet for øgede administrationsressourcer i det
samlede forslag til styrkelse af Handelsministeriets energiadministration.
Ved behandling af lovforslaget havde KL lavet et groft skøn over de administrative merudgifter for
kommunerne. Kortlægningen førte efter KL’s skøn på landsbasis til kommunale udgifter af en
størrelsesorden på i alt 15-20 mio. kr. Generelt regnede man med, at de kommunale udgifter til
kortlægningen ville variere fra kommune til kommune, afhængig af varmeforsyningsstrukturen i den
enkelte kommune og muligheden for at anvende eksisterende data.
KL skønnede, at arbejdet og omkostningerne ved forberedelserne til gennemførelsen af de kommunale
varmeforsyningsplaner ville være væsentlig større end udgifterne til kortlægningen.
Ved lovforslagets behandling oplyste ministeren, at det ikke var under overvejelse at yde kommunerne
kompensation for disse merudgifter. Kommunerne kunne dog dengang finansiere nye opgaver ved at
hæve skatten.
I departementet indgik varmeplanlægningen som et integreret led i energiplanlægningen og prognoseog analysevirksomheden. I Energistyrelsen blev der etableret en varmeforsyningsenhed, som også
kunne trække på ekspertise fra styrelsens øvrige områder. Varmeforsyningslovens prisbestemmelser
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skulle administreres af Monopoltilsynets direktorat (senere Gas- og Varmeprisudvalg, og i dag
Energitilsynet).
Energistyrelsen havde i 80-erne 3 kontorer med i alt ca. 45 medarbejdere, der næsten udelukkende
arbejdede med varmeplanlægningens opgaver: samordning, konkret sagsbehandling og udstedelse af
forudsætningsskrivelser og vejledninger. I amterne var der typisk ansat 2 varmeplanlæggere, og hver
kommune havde 1 fuldtidsmedarbejder på varme. Herudover benyttede kommunerne i betydeligt
omfang konsulenter til at udarbejde varmeplaner.

2. Varmeplanlægning efter 1990
2.1. Indledning
Ved energiaftalen af den 20. marts 1990 blev det besluttet yderligere at omlægge det danske
energisystem i en miljøvenlig retning. Dette skulle nås ved at øge tilslutningen til den kollektive
forsyning, omstille til renere brændsler og omstille fjernvarmeproduktion til samproduktion af el og
varme.
På det tidspunkt var de overordnede rammer og afgrænsninger for varmeforsyningen gennem det
beskrevne centrale planlægningssystem stort set fastlagt. Den nye varmeforsyningslov fra 1990
udmøntede derfor ikke kun de ved energiaftalen fastlagte principper, men gennemførte også en
decentralisering af beslutningskompetencen.
I det decentrale planlægningssystem, også kaldt projektsystemet, ville kommunerne som hovedregel selv
inden for generelle retningslinjer kunne planlægge og træffe beslutning om nye projekter uden
forelæggelse for amtskommunale eller statslige myndigheder.
Projekter som etablering af ny produktionskapacitet, udvidelse af forsyningsområdet, etablering af nye
transmissions- og fordelingsledninger, brændselsskift m.m. skulle fremover udarbejdes i et
projektforslag. Kommunalbestyrelsen fik bemyndigelse til at godkende disse projekter.
Kommunalbestyrelsen kunne godkende varmeprojekter, uden at der forudgående var vedtaget særskilte
planer eller plantillæg. Kommunens planmæssige vurdering og stillingtagen skulle i stedet finde sted
umiddelbart i tilknytning til selve behandlingen og godkendelsen af projektforslaget. De nærmere regler
for godkendelse blev ændret med henblik på, at de planmæssige aspekter indgik i projektforslaget.
Der var ikke noget til hinder for, at kommunerne fortsatte med at lave en form for varmeplan, der
angav de overordnede rammer for kommunens varmeplanlægning, men sådan en plan var ikke længere
bindende. Planens målsætninger havde fra nu af mere et karakter af hensigtserklæringer end de tidligere
gældende varmeplaner og blev i højere grad til et politisk værktøj end en juridisk ramme.
2.2. Planlægning efter varmeforsyningsloven af 1990
Loven indeholdt følgende opgavefordeling og proces for planlægningen:
Kommunalbestyrelsen skulle i samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter
udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen.
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Ministeren fastsatte nærmere angivne forudsætninger eller rammer, der skulle lægges til grund
for den kommunale varmeplanlægning. Disse regler blev først meddelt kommunerne i
forudsætningsskrivelser og er senere fastlagt i en bekendtgørelse (projektbekendtgørelsen).
Kommunalbestyrelsen godkendte de konkrete projekter for etablering eller ændringer i
kollektive varmeforsyningsanlæg inden for de af loven og ministeren givne juridiske rammer.
Ministeren kunne dog bestemme, at godkendelse skulle meddeles af ministeren eller forudsatte
ministerens samtykke, og alle projektforslag, bortset fra nogen særlige, blev til orientering sendt
til Energistyrelsen inden den kommunale godkendelse.
I projektbekendtgørelsen blev kommunens varmeplanlægningsopgave nærmere beskrevet. Den
indeholdt:
at planlægge varmeforsyningen og omlægning til samproduktion og anvendelse af miljøvenlige
brændsler
at drage omsorg for, at der udarbejdes projekter herfor
at behandle og godkende projekter
at påse, at projekter gennemføres inden for de gældende frister
Der skulle findes et opdateret oversigtsmæssigt vidensgrundlag om varmeforsyningsforhold i
kommunen, bl.a. om:
varmekilder
varmebehov og dets lokalisering
forsyningsområder og tilslutningsforhold
brændselsanvendelse
anlæggenes kapacitetsforhold og potentielle forsyningsområde
mulighed for at etablerer samproduktion
prognoser for fremtidige varmebehov og opvarmningsmuligheder
virksomheders samlede energibehov
muligheder for anvendelse af biobrændsler
opgørelser over varmeforsyningernes miljøbelastning
De af ministeren udstedte generelle forudsætningsskrivelser indeholdt nationale målsætninger om
omstilling til mere miljøvenlige brændsler og mest muligt kraftvarmeproduktion. De specifikke
forudsætningsskrivelser var baseret på analyser på de enkelte anlæg, og fastlagde for hver kommune,
hvilke brændsler, der skulle anvendes og om og hvornår der skulle omstilles til samproduktion.
2.3. Ressourcer til varmeplanlægningen i 90-erne
Lovforslaget af 1990 indebar, at der samlet set kunne ske ressourcemæssige besparelser hos de
involverede myndighedsinstanser.
For statens vedkommende regnede man med en reduktion af ressourceanvendelse af mere end 50 %.
Denne reduktion var allerede gradvis gennemført i årene fra 1984 til 1989.
Med lovforslaget ophørte amtsrådets opgaver, hvilket medførte en besparelse på 10 mio. kr. i 1990 og
herefter 20 mio. kr. årligt.
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Da varmeplanlægningen stort set var gennemført, var der med tiden få eller ingen medarbejdere mere i
kommunerne, der udelukkende arbejdede med varmeplanlægningen.

3. Varmeplanlægning efter 2000
3.1. Indledning
Ved lov om varmeforsyning i 2000 blev processen endnu mere forenklet. Der skulle ikke længere
indhentes Energistyrelsens bemærkninger eller samtykke til et projektforslag før kommunens
godkendelse.
Derimod fik forbrugere sikret mulighed for at yde indflydelse på varmeforsyningen og
planlægningsbeslutninger. De fik en forkøbsret til fremføringsanlægget, når det skulle sælges.
Fremføringsanlæggene skulle i den forbindelse være adskilt i et selvstændigt selskab og flertallet af
bestyrelsen skulle vælges af forbrugere. Desuden blev klagesagsbehandlingen om afgørelser fra
kommuner, Energistyrelsen eller Energitilsynet overført fra ministeren til et uafhængigt og særskilt
klagenævn, Energiklagenævnet.
3.2. Planlægning efter den nuværende varmeforsyningslov
Hovedstrukturen af varmeforsyningsloven af 1990 blev ved lovændring i 2000 opretholdt. Dette
betyder, at kommunalbestyrelsen i dag ikke med hjemmel i varmeforsyningsloven kan godkende
bindende varmeplaner. Kommunalbestyrelsen kan dog fortsat udforme varmeplaner som politisk
værktøj og derved opnå energipolitiske eller klimapolitiske målsætninger.
Forudsætningsskrivelserne blev i 2004 ophævet og i stedet indarbejdet i projektbekendtgørelsen.
Projektbekendtgørelsen indebærer således i dag ikke kun procesmæssige regler for projektgodkendelse
men også krav til produktion og brændselsvalg.
Projektbekendtgørelsen bygger på princippet, at der alene skal være ét kollektivt varmeforsyningssystem
inden for et givet område, dvs. enten individuel naturgas eller fjernvarme. Hovedreglen for
produktionsformen er, at produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW skal indrettes som
kraftvarmeanlæg. Det er en præcisering af varmeforsyningslovens formålsbestemmelse om
samproduktion. Hovedreglen for anvendelse af brændsler er, at der er frit brændselsvalg (men det er
ikke tilladt at anvende fødevarer eller kul som brændsel), når anlægget indrettes som kraftvarmeanlæg.
Når der etableres ren varmeproduktion, skal et anlæg fyres med naturgas, når fjernvarmenettet allerede
forsynes med naturgasbaseret kraftvarme eller varme. Et varmeproduktionsanlæg skal fyres med
biomasse, når nettet ikke er naturgasforsynet.
Store kraftvarmeanlæg (med en produktion over 25 MW), herunder de centrale kraftværker, bliver ikke
reguleret efter varmeforsyningsloven, men efter elforsyningsloven. Disse værker har frit brændselsvalg
og kan anvende kul som brændsel.
Overordnet gælder, at projektforslagene skal bidrage til at opfylde varmeforsyningslovens
formålsbestemmelser. Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske og
miljøvenlige anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.
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Projektbekendtgørelsen kræver derfor, at kommunen kun godkender det samfundsøkonomisk mest
fordelagtige projekt. Med hensyn til varmeforsyningslovens formål om at formindske
energiforsyningens afhængighed af olie, skal der godkendes omstillingsprojekter.
3.3. Ressourcer til varmeplanlægningen i dag
Energistyrelsen har i dag 2,5 årsværk til varmeplanlægningen.
I kommunerne er den overordnede varmeplanlægning ofte nedprioriteret efter gennemførelse af den
store varmeplanlægning i 80-erne og 90-erne. I mange kommuner blev behovet for ekspertise på
varmeområdet vurderet efter behov for sagsbehandling ved ansøgning om projektgodkendelse. I de
fleste kommuner er der derfor ofte få eller ingen medarbejdere med varmeplanlægning som
spidskompetence.
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