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Journalnummer 2020-10897 - Høring over udkast til bekendt-
gørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsy-
ningsanlæg 
 

Energistyrelsen har med mail af den 12. april 2021 fremsendt udkast til bekendt-

gørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg i høring 

og anmodet om at modtage bemærkninger til udkastet senest den 26. april. fe-

bruar 2021.  
 

TEKNIQ Arbejdsgiverne noterer, at udkastet har til hensigt at genintroducere to 

bestemmelser, som utilsigtet udgik ved seneste ændring af projektbekendtgørel-

sen. Der er tale om mindre justeringer ændringer, som TEKNIQ Arbejdsgiverne 

ikke har bemærkninger til.  

 

Fejl i forbindelse med samfundsøkonomiske beregninger 

TEKNIQ Arbejdsgiverne vil dog gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom 

på, at vi med mellemrum oplever projektforslag, som er fejlbehæftede i forhold til 

en vurdering af alternativer til fjernvarme - typisk individuelle varmepumper. En 

fejl vi har bemærket er, at der i nogle projektforslag forudsættes behov for større 

og dyrere individuelle varmepumper end der erfaringsmæssigt vil være behov for. 

Denne fejl forskubber samfundsøkonomien i fjernvarmens favør, og giver dermed 

ikke et retvisende billede for samfundsøkonomi og brugerøkonomi. Fejlen kan re-

sultere i at fjernvarmeprojekter etableres på et fejlagtigt grundlag. De kommunale 

myndigheder og politikere kan kun meget vanskeligt opdage disse fejl og risikerer 

derfor at godkende fejlbehæftede projektforslag. Derfor bør der fastlægges klare 

retningslinjer som forhindrer disse fejl i at opstå.           

 

TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker samtidig, at vores høringssvar i forbindelse 

med seneste høring ikke umiddelbart er indarbejdet i bekendtgørelsen, som vi 

derfor fremfører igen: 
 
Inddrag forbrugerøkonomi som grundlag for fjernvarmeprojekter  
Af Klimaaftalens tekst lyder bl.a. ”Det er vigtigt, at fjernvarmesektoren er under-
lagt rammevilkår, der understøtter, at husholdninger og virksomheder har adgang 
til grøn fjernvarme til forbrugervenlige priser”. Det må udlægges som behov for 
fokus på forbrugernes privatøkonomi og altså ikke kun på samfundsøkonomi, som 

Til Energistyrelsen 
 
ens@ens.dk med kopi til iwpn@ens.dk  
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er anført som kriterium for den analyse, der ligger til grund for godkendelsen. Det 
er således ikke nok, at det i bekendtgørelsens §15 og §18 er anført, at der skal 
være tale om samfundsøkonomiske analyser/vurderinger. Projekterne bør være 
baseret på gennemberegnet grundlag i de områder, hvor fjernvarmen skal udrul-
les, så det ikke hindrer udrulningen af individuelle varmepumper unødvendigt. Vi 
foreslår, at en nyetableret fjernvarmeløsning over levetiden ikke må være væsent-
lig dyrere end det privatøkonomisk billigste alternativ for den enkelte forbruger, 
der kobles på fjernvarmen med projektets godkendelse.   
  
Bæredygtig biomasse  
Projektbekendtgørelsen bør nævne, at den pris på brændslet biomasse, der skal 
indgå i beregninger, er bæredygtig biomasse, og projektforslaget bør indeholde 
en dokumentation af, at det er muligt at få leverancer på den nødvendige bære-
dygtige biomasse til driften af anlægget.  
  
Flere roller for kommunen  
Med ophævelsen af produktionsbindingerne opstår der en kommunale gover-
nance-udfordring, idet det alene er kommunen, der er godkendelsesmyndighed 
for nye investeringer. Dermed vil en kommune i nogle tilfælde være ejer af fjern-
varmeselskabet, långiver for projektet og myndighed i forhold til godkendelse af 
projektet. TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår, at dette håndteres i bekendtgørelsen.  
  
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-
ringssvar.  
  
  
Med venlig hilsen   
  
  
Simon O. Rasmussen   
Underdirektør, TEKNIQ Arbejdsgiverne    
  

 


