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NOTAT 

 

Informationsmail om energiforsyningssituationen nr. 9 

 
 
Spørgeskema om fremskyndet varmeplanlægning mv. Frist 11. januar 
Der er som bekendt stor politisk og mediemæssig opmærksomhed på at få 
et præcist overblik over, hvor mange ejendomsejere der kan se frem til at få 
erstattet naturgassen med fjernvarme, hvornår det sker, samt om alle rele-
vante ejendomsejere har modtaget et brev om mulighederne for fjernvarme 
inden udgangen af 2022. 
 
Som led i den officielle opfølgning på 'Aftale om fremskyndet planlægning for 
udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne' har KL og Klima-
, Energi- og Forsyningsministeriet derfor udarbejdet spørgsmål, som dækker 
de centrale dele af aftalen mellem regeringen og KL. Herunder: Status på 
varmeplanlægningen, udsendelsen af breve samt arbejdet med at nedsætte 
lokale koordinationsfora og rådgive om fælles, mindre varmeløsninger der, 
hvor der ikke kommer fjernvarme. 
 
KL har sendt et direkte link til spørgeundersøgelsen til de tekniske direktører 
den 4. januar. 
 
Vi håber, at alle kommuner vil prioritere at udfylde besvarelsen via det til-
sendte link senest 11. januar 2023.  
 
I kan ligeledes finde en pdf-fil med spørgsmålene i mailen her.  
 
Har I spørgsmål til spørgeskemaet, er I velkomne til at tage fat i Jesper Mad-
vig (jema@kl.dk). I kan få tilsendt jeres egen besvarelse efterfølgende, hvis I 
ønsker det. 
 
Varmeplanen skal indberettes i Plandata hurtigst muligt 
Med aftalen om fremskyndet varmeplanlægning mv. har kommunerne for-
pligtet sig til, at de godkendte varmeplaner, der har virket som grundlag for 
udsendelse af breve til ejendomsejerne, bliver offentligt tilgængelige. Dette 
skal ske på plandata.dk.  
 
I kan se, om jeres kommunes varmeplan er indberettet, ved at tænde for la-
get ”Varmeplan” på plandata.dk: kort.plandata.dk 
 
Mange kommuner har tegnet deres varmeplaner ind i egne GIS-systemer el-
ler henvist til fjernvarmeselskabets GIS-kort. Ifølge aftalen og efterfølgende 
cirkulære skal indberetningerne dog ske i Plandata. Samtidig vil indberetnin-
gerne i Plandata indgå i evalueringen af aftalen. Det er derfor vigtigt, at I ind-
beretter jeres varmeplan hurtigst muligt.  
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Ny pjece om styrket beredskab i tilfælde af strømsvigt 
Som informeret om i seneste Informationsmail om energiforsyningssituatio-
nen nr.8, er vi nu klar med en opsamling med uddybende information om de 
vigtigste opmærksomhedspunkter, når der skal forberedes nødberedskab 
ved strømsvigt. Arbejdet er sket i samarbejde med en række kommuner og 
beredskaber og var også baggrunden for det webinar, vi afholdt den 13. de-
cember 2022. Tak til alle, der har bidraget til det fælles produkt! 
  
Informationen er samlet i pjecen ’Styrket beredskab i tilfælde af strømsvigt’ 
og er tilgængelig på kl.dk. Der er desuden link til en række praktiske værktø-
jer og skabeloner til, hvad er nødvendigt at forholde sig til ved strømafbrydel-
ser af op til 2 timers varighed. Disse er samlet i en række bilag, der kan fin-
des her, på kl.dk . 
 


