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Høring over udkast til cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning 

og projektgodkendelse  

 

 

 

Udkast til cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og 

projektgodkendelse sendes hermed i høring. Der er frist for at afgive høringssvar 

onsdag den 28. september 2022. 

 

Høringssvar til cirkulæreskrivelsen bedes sendt til Energistyrelsens 

hovedpostkasse ens@ens.dk med kopi til lihe@ens.dk og mnn@ens.dk, samt 

angivelse af journalnummer 2022 - 19495.  

 

Høringen og indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved 

afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder 

afsenders navn og mailadresse. 

 

Cirkulæreskrivelsen forventes at træde i kraft den 24. oktober 2022. 

 

Cirkulæreskrivelsens baggrund og indhold 

Den 25. juni 2022 indgik regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk 

Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne Klimaaftale om 

grøn strøm og varme 2022. I forlængelse heraf indgik regeringen 

(Socialdemokratiet) og Kommunernes Landsforening den 29. juni 2022 Aftale om 

fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til 

borgerne.  

 

De to aftaler indebærer blandt andet, at kommunerne i 2022 skal gennemføre en 

planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er 

gasforsynede. Inden udgangen af 2023 skal der således i udgangspunktet 

udarbejdes og godkendes de projektforslag for fjernvarme, der skal indfri 

varmeplanen. Det skal skabe grundlaget for, at fjernvarmen kan udrulles de steder, 

hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt inden udgangen af 2028. 
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Endvidere fastsætter aftalen af 29. juni 2022, at kommunerne på baggrund af en 

række betingelser skal kunne undtage konkrete projektforslag fra 

projektbekendtgørelsens samfundsøkonomikrav. 

 

Endelig indeholder aftalerne et krav om, at alle ejendomsejere med gas- eller 

oliefyr i de gasforsynede områder inden udgangen af 2022 skal have information 

om deres fremtidige varmeforsyningsmuligheder, herunder om planerne for 

udrulning af fjernvarme samt alternative muligheder, fx en varmepumpe.  

 

Cirkulæreskrivelsen gennemfører ovennævnte krav til og målsætninger om 

varmeplan, projektgodkendelse, udrulning af fjernvarme og klar besked til 

ejendomsejere med gas- eller oliefyr. Yderligere tilvejebringer cirkulæreskrivelsen 

kommunalbestyrelsens hjemmel til under nærmere betingelser at undtage fra 

kravene i projektbekendtgørelsens § 6, stk. 1, 2. pkt., § 16, stk. 1, nr. 9 og 10, § 19, 

stk. 1, nr. 3, og stk. 2 om, at projektet skal ledsages af en samfundsøkonomisk 

analyse af relevante scenarier og godkendes på baggrund heraf. 

 

Det bemærkes, at det aftalte krav om at kommunerne skal udarbejde og godkende 

en varmeplan for de gasforsynede områder i 2022, vil være opfyldt, hvis planen 
alene opfylder kravene angivet i cirkulærets kapitel 2, 1. afsnit (”Udarbejdelse af 

samlet varmeplan”). Som det fremgår af cirkulærets kapitel 2, 1. afsnit 

(”Udarbejdelse af samlet varmeplan”) skal den samlede varmeplan som minimum: 

1) ”medtage alle områder i kommunen, der har status som gasforsynede 

områder, herunder også ejendomme i gasforsynede områder, som har et 

oliefyr, 

2) fastlægge områder, der forventes at blive fjernvarmeforsynet, herunder en 

forventet tidshorisont herfor, samt hvilke områder, der fremover forventes 

individuelt forsynet med vedvarende energi, og 

3) udarbejdes og godkendes af kommunalbestyrelsen i 2022.” 

 

Hertil skal planen udarbejdes i samarbejde med relevante lokale parter, herunder 

forsyningsselskaber (fjernvarme, gas, og el) og andre berørte parter. 

 

Muligheden for at udarbejde og godkende en samfundsøkonomisk fordelagtig 

varmeplan, og på baggrund af denne fritage konkrete projektforslag fra 

samfundsøkonomikravet, er således valgfri. Ønsker kommunen at anvende denne 

mulighed, er det dog et krav, at den samlede varmeplan også opfylder kravene 
angivet i kapitel 2, 2. afsnit (”Krav til samlet varmeplan, hvis der skal ske 

undtagelse fra projektbekendtgørelsens samfundsøkonomikrav”).  

 

Endelig bemærkes, at kompetencen til at kunne melde godkendelse af 

varmeplanen, vil kunne delegeres til et (stående) udvalg eller forvaltningen i 
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overensstemmelse med de generelle forvaltningsretlige og kommunalretlige 

principper om delegation. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser (for erhvervsliv og borgere) 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget  

cirkulæreskrivelsen i præhøring. OBR vurderer, at skrivelsen ikke er erhvervsrettet 

og derfor ikke skal forelægges OBR, jf. Vejledning om erhvervsøkonomiske 

konsekvensvurderinger. OBR har på den baggrund ingen bemærkninger til 

cirkulæreskrivelsen. 

 
Spørgsmål 

Lovtekniske spørgsmål kan rettes til:  

Line Rohde Hennings: lihe@ens.dk / +45 33 92 75 27 

 

Fagtekniske spørgsmål kan rettes til:  

Mia Nordqvist Nielsen mnn@ens.dk / +45 33 92 67 40 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mia Nordqvist Nielsen 


