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Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning til 
projektbekendtgørelsen 
 

 

Energistyrelsens vejledning til projektbekendtgørelsen har været udsendt i ekstern 

høring fra den 17. maj til den 11. juni. 2021.  

 

Vejledningen er udarbejdet med henblik på at assistere kommunerne i deres arbejde 

som planlægnings- og godkendelsesmyndighed på varmeområdet. Vejledningen 

uddyber og kommenterer projektbekendtgørelsens tekst, og har til formål at 

understøtte kommunernes fortolkning og anvendelse af reglerne i 

projektbekendtgørelsen. Vejledningen er en gennemgribende revision af 

Energistyrelsens seneste Vejledning til projektbekendtgørelsen fra 2007. Revisionen 

har til formål at gøre vejledningen retvisende ift. gældende ret og samler op på nogle 

af de input, som branchen har givet i forbindelse med den seneste ændring af 

projektbekendtgørelsen pr. 1. januar 2021.  

 

Ved fristens udløb var der indkommet 23 høringssvar, heraf har 17 haft selvstændige 

bemærkninger til udkastet. De høringsparter, der har haft selvstændige 

bemærkninger er: Danske Advokater, Dansk Energi (DE), Dansk Fjernvarme (DFV), 

Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI), Frederiksberg Forsyning, 

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR), Intelligent Energi (IE), 

Kommunernes Landsforening (KL), Københavns Kommune, Landbrug og 

Fødevarer, PlanEnergi, Radius, Ringkøbing Skjern Kommune, TEKNIQ 

Arbejdsgiverne (TEKNIQ), Varmepumpeindustrien (VPI), VEKS, Ørsted. 

 

Indledningsvist takker Energistyrelsen for de mange grundige høringssvar fra 

høringsparterne, herunder forslag til justeringer og præciseringer af vejledningen.  
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Punkter i høringssvarene, der ikke specifikt omhandler forståelsen af det konkrete 

udkast til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, vil ikke 

blive kommenteret i høringsnotatet, men vil blive inddraget i Energistyrelsens 

fremadrettede arbejde.  

 

Ændringer foretaget pba. høringssvarene 

Det bemærkes, at høringsnotatet overordnet beskriver de større ændringer, som 

høringssvarene har givet anledning til. Ønskes detaljerede oplysninger om 

svarenes indhold, henvises til de fremsendte høringssvar. 

 

- Der er foretaget en række mindre præciseringer og ændringer i vejledningen. 

- Det er ligeledes tydeliggjort, at kommunerne som følge af 

proportionalitetsprincippet kan tillægge selskabs- og brugerøkonomi vægt i 

deres behandling af projektforslag, hvis den samfundsøkonomiske vurdering 

hverken er klart positiv eller negativ.  

- Det er præciseret, at damvarmelagre, varmeakkumulatorer og andre 

varmtvandslagringsformer, der lagrer varme fra og leverer til et kollektivt 

varmforsyningsanlæg, er at betragte som et varmefremføringsanlæg, der skal 

godkendes i overensstemmelse med projektbekendtgørelsen. 

- Der er vejledt yderligere ift. godkendelse af projekter for blokvarmcentraler 

uden for fjernvarmeforsynede områder, herunder i tilfælde hvor en 

blokvarmecentral ønsker at etablere supplerende varmeproduktion over 0,25 

MW eller overgå til individuelle varmepumper.  

- Der er vejledt om fastsættelse af størrelsen af en blokvarmecentral under 

forskellige forsyningsforhold.  

- Det er præciseret, at driften af etablerede anlæg, herunder spids- og 

reservelastanlæg, kan fastlægges frit af værket på baggrund 

markedssituationen bl.a. priser på brændsel, elprisen, etc. 

- Der er tydeliggjort, at kommunalbestyrelsen ifm. høring af projektforslaget, 

ligeledes kan underrette andre end de berørte parter i sagen, herunder 

producenter, leverandører og installatører af relevante konkurrerende 

teknologier og varmeløsninger. Hvis kommunalbestyrelsen vælger at 

underrette andre end de berørte parter i sagen, vil en sådan underretning ikke 

give disse en retlig status som en part efter forvaltningslovens regler. 

 

Afslutningsvist bemærkes det, at det i flere høringssvar: 

 

- Problematiseres, at samfundsøkonomiske analyser i større 

sammenhængende fjernvarmenet, specifikt i hovedstadsområdet, er meget 

komplekse og bebyrdende særligt for mindre projekter. Der efterspørges 
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derfor yderligere vejledning og forsimplede metoder til at foretage 

samfundsøkonomiske analyser i disse områder. Energistyrelsen anerkender, 

at samfundsøkonomiske analyser i større sammenhængende fjernvarmenet 

som hovedstadsområdet er særligt komplicerede, og at byrderne skal stå mål 

med formålet. Hvis varmeplan- og godkendelsesmyndighederne ikke ser sig i 

stand til at løse udfordringen, er Energistyrelsen åben for at indgå i dialog 

herom. 

 

- fremhæves, at det i vejledningen skal tydeliggøres, at kommunalbestyrelsen 

for projektforslag, der vedrører etablering eller udvidelse af et kollektivt 

varmeforsyningsnet og hvor individuel forsyning anses for et relevant 

scenarium - skal høre relevante interesseorganisationer. Dertil pointeres det, 

at det i vejledningen skal tydeliggøres, at f.eks. leverandører af individuelle 

varmepumper kan være en klageberettiget part i sagen. Energistyrelsen 

bemærker, at det er ikke muligt at udvide kredsen af høringsberettigede parter 

i en vejledning. Dette vil kræve en lovændring. Den almindelige forvaltningsret 

gælder dog stadig, så hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at en interessent, 

fx en kommerciel interesseorganisation eller varmepumpeleverendør, er 

væsentligt, individuelt og retligt berørt af sagen, har de naturligvis status som 

hørings- og klageberettiget part. 

 

 

 


