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Ny projektbekendtgørelse og vejledende
udtalelse om fossile scenarier for
kollektive varmeforsyningsanlæg
Den 1. januar 2021 er kraftvarmekravet gældende for centrale områder og
brændselsbindingen til naturgas blevet ophævet. Derudover er
samfundsøkonomikravet justeret, så fjernvarmeprojekter kan godkendes
uden en sammenligning med fossile scenarier. Aftagepligten til fjernvarme
er moderniseret for at muliggøre en øget udnyttelse af overskudsvarme og
egen VE-produktion. Endelig er aftagepligten til naturgas blevet ophævet.
Den nye version af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive

varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen) implementerer fire
beslutninger i Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 i
relation til kommunerne som planlægnings- og godkendelsesmyndighed på
varmeområdet.
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Kravet om, at varmeproduktionsanlæg i centrale områder skal
etableres som kraftvarme ophæves.
Der vil ikke længere være et krav om, at der ift. brændsler kun
må anvendes naturgas og olie i de såkaldte naturgasbaserede
fjernvarmeområder.
Aftagepligten for naturgas afskaffes, mens aftagepligten for
fjernvarme moderniseres. Moderniseringen betyder, at
aftagepligten til fjernvarme ikke finder anvendelse, hvis en
blokvarmecentrals udnyttelse af egen overskudsvarme eller
produktion af vedvarende energi er samfundsøkonomisk mere
fordelagtig end fjernvarme. Hertil kan kommunalbestyrelsen
beslutte, at aftagepligten ikke finder anvendelse, hvis en
blokvarmecentral og det fjernvarmeselskab, der leverer
fjernvarme til blokvarmecentralen, er enige herom. Samtidig med
ovenstående ændringer er reglerne for samfundsøkonomikravet
og høring præciseret i den nye bekendtgørelse.
Samfundsøkonomikravet justeres, så kommunalbestyrelsen
fremover kan vælge at se bort fra fossile scenarier ved
godkendelse af fjernvarmeprojekter.

Energistyrelsen udsender vejledende udtalelse om fossile scenarier
Energistyrelsen har udsendt en vejledende udtalelse, der redegør for, hvilke
scenarier der anses for scenarier, der anvender fossile brændsler som
hovedbrændsel. Den vejledende udtalelse redegør desuden for, hvordan
kommunalbestyrelsen i praksis kan se bort fra disse scenarier i de
samfundsøkonomiske analyser, der skal udarbejdes i forbindelse med et
projektforslag for et kollektivt varmeforsyningsanlæg. Udtalelsen er et
supplement til Energistyrelsens vejledning i samfundsøkonomiske analyser
på energiområdet.
Den nye projektbekendtgørelse trådte i kraft 1. januar 2021 og den
vejledende udtalelse kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.
Bekendtgørelsen vil blive fulgt op med en revision af Energistyrelsens
”Vejledning til projektbekendtgørelsen” samt ”Vejledning til
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet”. De reviderede vejledninger

forventes at blive offentliggjort i 2021.
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Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.
Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.
Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.
Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energiog Forsyningsministeriet.
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