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1. Varmeforsyningslovens formål 

• Fremme den mest samfundsøkonomiske, 
herunder miljøvenlige, anvendelse af energi til 
bygningers opvarmning og forsyning med varmt 
vand 

 

• Indenfor disse rammer formindske 
energiforsyningens afhængighed af fossile 
brændsler. 

 

• Tilrettelægge varmeforsyningen med henblik på 
at fremme samproduktionen af el og varme mest 
muligt 



2.1. Anvendelsesområde 

• Kollektive varmeforsyningsanlæg: 

 - Biogas/brintanlæg (produktion og fremføring) 

 - Varmefremføringsanlæg (net) 

 - Varmeproduktionsanlæg, herunder 

   kraftvarmeanlæg med el-effekt op til 25 MW 

 - Blokvarmecentraler 

 

• Begrænsninger: 

 - formål: rumopvarmning og varmt brugsvand 

 - anlæg > 0,25 MW 

 - anlæg reguleret i undergrundsloven eller 

     elforsyningsloven er ikke omfattet 

 

 



3.1. Projektsystemet 

• Kommunen er planmyndighed og udfører den 
overordnede varmeplanlægning 

 

• Kommunen godkender konkrete projekter 

 

• Forsyningsvirksomhederne udarbejder som regel 
projektforslag 

 

• Kommunens bemyndigelse gælder kollektive 
varmeforsyningsanlæg 

 



3.2. Godkendelsespligtige projekter 

• Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 
(projektbekendtgørelsen) 

 

• Godkendelsespligtige projekter: 

 - etablering af kollektive varmeforsynings-anlæg 

 - alle ændringer ved anlægget (udvidelse osv.) 

 - vedligeholdelses- og reparationsvirksomheder 

 

• Ift geotermianlæg: ikke etablering, men levering 
fra anlægget til fjernvarmenettet skal godkendes 

 

 



3.3 Regler for projektgodkendelse 

• Samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt 

 

• Samfundsøkonomisk analyse af relevante 
scenarier 

 

• Specifikke regler for 

 - projekter for net 

 - projekter for produktionsanlæg 

 - projekter for brændselsvalg 

 



3.4 Projekter for transmissionsnet 

• Ikke nogen specifikke krav bortset fra god 
samfundsøkonomi. Skal omkostninger til 
etablering af geotermianlægget indregnes i 
samfundsøkonomien? 

 

• Geotermisk varme vil som regel udvise god 
samfundsøkonomi sammenlignet med 
alternativer, bortset fra evt. affaldsvarme og 
overskudsvarme 

 

• Konklusion: transmissionsledning til 
fjernvarmeværk vil kunne godkendes 



3.5 Projekter for produktionsanlæg 

• Hvis den geotermiske varme ikke kan 
udnyttes uden etablering af en 
varmepumpe 

 

• Varmepumpe er et produktionsanlæg 

 

• Relevante regler for produktionsanlæg 
skal overholdes 

 



3.6 Kraftvarmekrav 

• Udgangspunkt kraftvarme 

 

• Betinget kraftvarmekrav i § 9 

- gælder alle produktionsanlæg 

- forudsat kraftvarme er samfundsøkonomisk 
mest fordelagtig 

 

• Ubetinget kraftvarmekrav i § 11 

- gælder kun produktionsanlæg, der skal levere 
til fjernvarmenet, der forsynes af et centralt 
kraftvarmeværk 

 



3.7 De centrale kraftvarmeværker 

• De centrale kraftvarmeværker er 
opsummeret i kraftværksbekendtgørelsen 
(nr. 493 af 12. juni 2003): 

 Amagerværket, Asnæsværket, Avdegøreværket, 

H.C. Ørstedsværket, Kyndbyværket, 
Svanemølleværket, Stignæsværket, 
Rønneværket, Enstedsværket, Esbjergværket, 
Fynsværket, Herningværket, Randersværket, 
Skærbækværket, Strudstrupværket, 
Ålborgværket 



3.8 Fjernvarmenet forsynet af de 
centrale kraftvarmeværker 

• Følgende fjernvarmenet får i dag leveret 
varme fra et centralt kraftvarmeværk: 
 

 Herning-Ikast Fjernvarme, Kalundborg 
Fjernvarme, Odense Fjernvarme, Randers 
Fjernvarme, Rønne Fjernvarme, Storkøbenhavns 
Fjernvarme, TVIS, Aabenrå - Rødekro - Hjordkær 
Fjernvarme, Aalborg Fjernvarme, Århus 
Fjernvarme 

 



3.9 Projektforslag 

• Projektforslag skal bl.a. indeholde: 
• fastlæggelse af forsyningsområde og hvilke tekniske anlæg, 

der påtænkes etableret 

• tidsplan for etablering 

• økonomiske konsekvenser for brugerne 

• energi-, miljø-, samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger 

• analyse af relevante scenarier 

 

• Projektforslag sendes i høring (4 uger) hos berørte: 
• forsyningsselskaber 

• kommuner  

• grundejere (der skal afgive areal eller pålægges servitut) 

 

• Kommunens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet 



4.1. Prisregulerings anvendelsesområde 

• Varmeforsyningslovens prisregulering: hvile i sig 
selv-regulering, dvs. at der alene må indregnes 
nødvendige omkostninger i varmeprisen 

 

• Udvidet anvendelsesområde, dvs: 

 - kollektive varmeforsyningsanlæg 

 - geotermianlæg omfattet af undergrundsloven 

 - KV-anlæg > 25 MW 

 - anlæg < 0,25 MW (undtaget til egen forbrug) 

 

• I princippet kun for rumopvarmning/ 

 varmt brugsvand 



4.2. Priser geotermianlæg 

• Nødvendige omkostninger, heriblandt 
udgifterne til de nødvendige undersøgelser 
forud for etablering 

 

• Afskrivninger, henlæggelser, forrentning 
indskudskapital (godkendt af 
Energitilsynet) 

 

• Vedvarende energianlæg: overskud 
(godkendt af Tilsynet) 
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