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Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for 

kollektive varmeforsyningsanlæg 

  

 

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive 

varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen) sendes hermed i høring. 

Energistyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 

26. april 2021.   

 

Høringen offentliggøres også på Høringsportalen. Høringssvar til bekendtgørelsen 

bedes sendt til Energistyrelsens hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til 

iwpn@ens.dk, samt angivelse af journalnummer 2020-10897. Indkomne 

høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen. 

 

Bekendtgørelsens indhold 

Bekendtgørelsen har til formål at genintroducere to bestemmelser, der utilsigtet 

udgik ved den seneste revision af projektbekendtgørelsen, der trådte i kraft d. 1. 

januar 2021.  

 

Bekendtgørelsen træder i kraft d. 10. maj 2021.  

 

Naturgasdistribution i fjernvarmeområder 

Af den tidligere projektbekendtgørelses § 8 (BKG 2018-12-27 nr. 1792) fremgik det, 

at kommunalbestyrelsen kun kunne godkende projekter for fjernvarme- eller 

naturgasforsyning, hvis projektet ikke ændrede områdeafgrænsningen mellem de 

to forsyningsformer.  

 

§ 8. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 9, kan kommunalbestyrelsen kun 

godkende projekter for naturgasdistributionsnet eller fjernvarmedistributionsnet, 

hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og 

fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk. 2-4. 

 

Bestemmelsen forhindrede etablering af naturgasdistribution i områder godkendt til 

fjernvarme. Med hjemmel i den tidligere § 9 (BKG 2018-12-27 nr. 1792) kunne 

kommunalbestyrelsen godkende fjernvarmeprojekter i naturgasområder, såfremt de 

blev fulgt af en økonomisk kompensation til naturgasdistributionsselskabet. 
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Bestemmelsen i § 8 udgik ved BEK 2020-12-02 nr. 1794. Ophævelsen af 

bestemmelsen er ikke i overensstemmelse med hensigten bag Klimaaftale for 

energi og industri mv. 2020. Det forslås på den baggrund, at genintroducere   

bestemmelsen i § 7, stk. 1 i projektbekendtgørelsen. 

 

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan kun godkende projekter for 

naturgasdistributionsnet, når projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem 

naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk. 2-4. 

 

 

1 MW biomasseanlæg  

Af den tidligere projektbekendtgørelses § 18 stk. 5 og 6 (BKG 2018-12-27 nr. 1792) 

fremgik det, at kommunalbestyrelsen skulle godkende projekter for biomassekedler 

på under 1 MW, hvis anlægget drives af fjernvarmenet, der fremgik af det tidligere 

bilag 3 (bilag 2 i den gældende bekendtgørelse).  

 

§18 […] 

Stk. 5. Ved etablering af et varmeproduktionsanlæg til levering af opvarmet vand til 

et fjernvarmenet efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen uanset kravene i § 6 og § 

27, stk. 2 og 4, godkende projektet, hvis 

1) fjernvarmenettet drives af en virksomhed, jf. bilag 3, og 

2) de produktionsanlæg, der leverer biomassebaseret opvarmet vand til det 

pågældende fjernvarmenet, sammenlagt ikke leverer mere til nettet end 8000 MWh 

årligt, jf. dog stk. 6. 

 

Stk. 6. Hvis det varmeproduktionsanlæg, der etableres efter stk. 5, skal drives af en 

virksomhed, jf. bilag 3, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projektet, hvis 

anlægget har en kapacitet på maksimalt 1 MW. 

 

Bestemmelsen udgik ved BEK 2020-12-02 nr. 1794. Bestemmelsen er en del af 

implementeringen af energiaftalen af 22. marts 2012 og havde til formål at hjælpe 

de fjernvarmenet, som havde de højeste varmepriser. Ophævelsen af 

bestemmelsen er ikke i overensstemmelse med hensigten bag Klimaaftale for 

energi og industri mv. 2020 og den tidligere projektbekendtgørelse. Det foreslås på 

den baggrund, at genintroducere bestemmelsen i § 14 i projektbekendtgørelsen. 

 

§ 14.  Ved projekter for etablering af et biomassebaseret varmeproduktionsanlæg til 

levering af opvarmet vand til et fjernvarmenet der drives af en virksomhed, jf. bilag 

2, skal kommunalbestyrelsen uanset kravene i § 6 og § 19, stk. 2 og 4, godkende 

projektet, når hvis  

1) de produktionsanlæg, der leverer biomassebaseret opvarmet vand til det 

pågældende fjernvarmenet, sammenlagt ikke leverer mere til nettet end 8000 MWh 

årligt, og 
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2) det varmeproduktionsanlægget, der etableres efter stk. 1, har en kapacitet på 

maksimalt 1 MW. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv og borgere) 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget 

bekendtgørelsesudkastet i præhøring. OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet 

ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Energistyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke 

er relevante for de konkrete ændringer i udkastet. Erhvervsstyrelsen er blevet hørt i 

ovenstående og har ingen bemærkninger til Energistyrelsen vurdering. 

 

 

Spørgsmål kan rettes til: 

 Jesper Madvig på jma@ens.dk 

 Ida Waagepetersen på iwpn@ens.dk 

 

 


