
Nyheder inden for varmeforsyning
Webinar, den 28. april 2021 kl. 13:00-15:00



Dagens program

• Velkomst og intro til emner, v. PAA

• Ny bekendtgørelse om godkendelse af 
projektforslag for kollektive 
varmeforsyningsanlæg, v. HQB

• Tilskudsmuligheder til udvidelse af 
fjernvarmeområdet og ny tilskudsordning til 
fjernvarmeværker, v. HQB

• Udfasning af individuelle olie- og gasfyr, v. 
LRN

• Bæredygtighedskrav til biomasse, v. PAA

• Dødslisten for affaldsforbrændingsanlæg –
status, v. PAA

• Nye afgørelser, v. LRN



Projektbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1794 af 2. december 2020 om 
godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg



Projektbekendtgørelsen

• Kort om projektbekendtgørelsen:

– Grundlaget for kommunernes sagsbehandling af projektforslag for kollektive 
varmeforsyningsanlæg 

– Indeholder forudsætningerne for kommunens godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg

– Den vigtigste betingelse for, at et varmeprojektforslag kan godkendes, er kravet om 
samfundsøkonomisk fordel

– Herudover:
• Øvrige betingelser for, at et projektforslag kan godkendes

• Regler om partshøring

• Regler for, hvilket materiale der skal udarbejdes ifm. et projektforslag

• Regler for, hvilke beregningsforudsætninger for samfundsøkonomiske analyser, der skal anvendes 

Bekendtgørelse nr. 1794 af 2. december 2020 om godkendelse af projekter for kollektive 
varmeforsyningsanlæg



De væsentligste ændringer (I)

• Mulighed for fravalg af fossile scenarier
– For at fremme den grønne omstilling kan kommunen beslutte, at fossile scenarier, hvor 

fossile brændsler udgør hovedbrændslet, ikke skal inddrages i den samfundsøkonomiske 
analyse

• Inddragelse af konsekvenser for det sammenhængende fjernvarmenet
– De samfundsøkonomiske vurderinger og analyser skal inddrage konsekvenser for 

eksisterende varmeproducenter, herunder eksisterende kraftvarmeanlæg, i det 
sammenhængende net 

– Har betydning for partshøringen

• Kraftvarmekravet er lempet
– For projektforslag, der vedrører produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MW, 

anses kraftvarmeanlæg for et relevant scenarium
• Undt.: spids- og reservelastanlæg



De væsentligste ændringer (II)

• Brændselskrav

– Bindingen til naturgas i de decentrale naturgasbaserede kraftvarmeområder er ophævet

• Blokvarmecentraler 

– Naturgasbindingen for blokvarmecentraler i naturgasforsynede områder er ophævet

• Konverteringsprojekter

– Tidligere var udgangspunktet, at et projekt for etablering eller udvidelse af fjernvarmeforsyning ikke 
måtte ændre områdeafgrænsningen mellem naturgas- og fjernvarmeforsyningen

– Denne bestemmelse er nu ophævet mhp. at fremme projekter for konvertering af områder med 
individuel naturgasforsyning til fjernvarme

– Hvis kommunen beslutter ikke at inddrage fossile scenarier, skal individuel forsyning (eksempelvis 
individuelle varmepumper) indgå som et relevant scenarie i den samfundsøkonomiske analyse

– Fjernvarmeprojektet kan således alene godkendes, hvis dette udviser samfundsøkonomisk fordel



Mulighed for fravalg af fossile scenarier

• § 15, stk. 5:
– Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at scenarier, hvor der 

anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, herunder 
mineralsk olie og naturgas, ikke anses som relevante scenarier 
til brug for de samfundsøkonomiske analyser, jf. stk. 1, nr. 9 og 
10.

• Opgørelse/vurdering: Hvis over halvdelen af den samlede 
varmeforsyning i et scenarie er baseret på fossile brændsler, så 
udgør fossile brændsler hovedbrændslet

– Dvs. samlet vurdering af produktionen på alle anlæg i scenariet
– Eksempel:

• VE-produceret grundlastproduktion + 20 % spids- og reservelast på 
naturgas og olie

• Den fossile andel overstiger ikke 50 %
• Kommunen kan ikke fravælge scenariet
• Scenariet skal indgå i den samfundsøkonomiske analyse



Mulighed for fravalg af fossile scenarier

• Affald og el

– Dansk affald: anses ikke som et fossilt brændsel

– El-drevne varmeproduktionsanlæg: anses ikke som fossile
• Forventning: At dansk VE-elproduktion overstiger det samlede 

danske elforbrug inden 2030

• Ledningsgas: 

– Ledningsgassen er i dag en blanding af (mest) naturgas og 
opgraderet biogas

– Ledningsgas anses pt. for fossilt 

– Dette vil forventeligt ændre sig – når mængden af opgraderet 
biogas er større end naturgassen eller senere

Opførelsen af andel af fossile brændsler – Energistyrelsens vejledning om fossile scenarier



Partshøring

• Partshøring

• ”Kommunalbestyrelsen skal skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, varmeproducenter,
elnetselskaber og kommuner samt grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, om 
projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til 
kommunalbestyrelsen inden for 4 uger. Ved ændring af områdeafgrænsningen i forhold til det 
hidtidige plangrundlag skal de berørte forsyningsselskaber m.v. inddrages. Kommunalbestyrelsen 
kan tilsvarende underrette andre, f.eks. virksomheder og told- og skatteforvaltningen.”

• Medfører fravalg af fossile scenarier, at EVIDA ikke skal partshøres?

– Altid konkret vurdering

– Opgørelsen af ”hovedbrændsel” kan medføre, at EVIDA skal partshøres

– Udgangspunkt?

§ 17



Fjernvarmepuljen
Bekendtgørelse nr. 2306 af 18. december 2020 om 
tilskud til projekter vedrørende udrulning af 
fjernvarmedistributionsnet



Fjernvarmepuljen 

• Baggrund: Klimaaftalen fra juni 2020 og Energiaftalen fra 2018
– Olie og naturgas skal ud af varmesystemet og erstattes af grøn strøm og varme

• Formål: 
– At konvertere varmeforbrugere til fjernvarme – dvs. konverteringer fra olie- og gasfyr til fjernvarme

• Støttens størrelse:
– 20.000 kr. pr. varmeforbruger, der konverterer fra olie- eller gasfyr
– Gives for det antal, der udgør minimumstilslutningen

• ”Break-even” – det antal husstande, der skal tilkobles for at give balance i selskabsøkonomien

• Støttens maksimum:
– Maksimum et beløb svarende til projektets støtteberettigede omkostninger, § 3, stk. 5 = de 

nødvendige investeringsomkostninger bl.a.:
• Fjernvarmeledninger, veksler- og pumpestationer, gravearbejde, overvågningsanlæg mm., diverse 

komponenter, entreprenørydelser

Bekendtgørelse nr. 2306 af 18. december 2020 om tilskud til projekter 
vedrørende udrulning af fjernvarmedistributionsnet



Fjernvarmepuljen 

• Administreres af Energistyrelsen
– https://ens.dk/service/tilskuds-stoetteordninger/fjernvarmepuljen

• Ansøgninger om tilsagn om tilskud behandles efter først-til-mølle princippet

• Midlerne reserveres ved modtagelse af ansøgning

• Pulje pr. år: Når puljen er fordelt ved forlods tilsagn, gives der afslag for resten

• Status:
– Ikrafttrædelse den 10. januar 2021
– Støttemidler 2021: godt 291 mio. kr. (forhøjet)
– (Oprindeligt for perioden 2021-2023: 405 mio. kr.)
– Modtaget 35 ansøgninger svarende til godt 154 mio. kr.
– Der er givet tilsagn for 94,5 mio. kr. (= reserveret)
– Dvs. der er stadig puljemidler tilbage !



Statsstøtte

• Tilskud efter ordningen udgør statsstøtte
– Medfører bl.a. betingelser for den kommunale godkendelsesproces

• 49. Miljø- og energistøtte kan kun anses for at være forenelig med det indre marked, hvis den har 
en tilskyndelsesvirkning. Der er tale om en tilskyndelsesvirkning, hvis støtten får støttemodtageren 
til at ændre adfærd og øge miljøbeskyttelsen eller sikre et mere velfungerende, sikkert og 
bæredygtigt marked for energi til en rimelig pris, og hvis dette ikke ville være sket uden støtten. 
Støtten må ikke gå til dækning af omkostningerne ved en aktivitet, som virksomheden under alle 
omstændigheder ville have iværksat, eller kompensere for den normale forretningsmæssige risiko 
ved en økonomisk aktivitet. 

• 50. Efter Kommissionens opfattelse har støtten ingen tilskyndelsesvirkning for støttemodtageren, 
hvis arbejdet på projektet allerede var påbegyndt, inden støttemodtageren ansøgte de nationale 
myndigheder om støtte. I sådanne tilfælde, hvor støttemodtageren påbegynder gennemførelsen af 
projektet, før der ansøges om støtte, vil enhver støtte, der ydes til det pågældende projekt, ikke 
blive betragtet som forenelig med det indre marked.

EU-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til for miljøbeskyttelse og energi 2014-2020



Bekendtgørelsens § 5, stk. 1, nr. 4, litra a) og b) 

• Den kommunale godkendelse skal:
a) Være betinget af (Energistyrelsens) tilsagn om tilskud, eller
b) Være med vilkår om, at godkendelsen bortfalder, hvis der ikke opnås tilsagn om tilskud (fra Energistyrelsen)

• Der gælder således et krav om, at arbejdet ikke er påbegyndt, inden der opnås tilsagn om tilskud 

• Kravet kan ikke fraviges pga. statsstøttereglerne 

• Når der er opnået tilsagn om støtte (og givet endelig godkendelse f.s.v.a. de projekter, der godkendes betinget af 
tilsagn), kan projektet igangsættes

• Udg.pkt.: projektet må ikke ændres (væsentligt), § 14
– Energistyrelsen kan lade tilsagn bortfalde (eller stille krav om tilbagebetaling), hvis projektet er ændret

• Forsyningspligten indtræder, når a) betingelsen om tilsagn er opfyldt + endelig godkendelse, eller b) når vilkåret 
om tilsagn er opfyldt 



Den kommunale godkendelsesprocedure

• Projektbekendtgørelsens bestemmelser skal overholdes 
– Også selvom ”fast track”-behandling af projektforslaget
– NB: (dårlige) erfaringer fra tidligere VE-støtteordninger

• Kompetencen til at godkende projektforslag ligger ved kommunalbestyrelsen
– Kompetencen kan delegeres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler
– Ofte er kompetencen delegeret til kommunens Teknik- og Miljøudvalg 
– Det er kommunens opgave at vurdere, om projektet kan godkendes efter projektbekendtgørelsens regler

• Energistyrelsens vejledning: 
– Den (første) kommunale godkendelse vil i praksis være et udkast til afgørelse på konverteringsprojektet
– Den betingede godkendelse, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, litra a), kan gives, inden kommunen foretager partshøring 
– Den endelige kommunale meddelelse af afgørelsen kan alene ske administrativt:

• Hvis den konkrete sag er forelagt kommunalbestyrelsen, eller politisk udvalg efter delegation, med indstilling om, at 
projektforslaget kan endeligt godkendes administrativt, og

• Hvis høringen ikke har medført væsentlige indsigelser/bemærkninger

• OBS:
– Korrekt partshøring er afgørende for, at en evt. godkendelse er gyldig
– Hvis konverteringsprojektet har ændret sig væsentligt, f.eks. på baggrund af indkomne høringssvar, kan det 

medføre bortfald (eller ændring) af Energistyrelsens tilsagn 

Fokuspunkter



Udbetaling af tilskud

• §§ 6, 9 og 10 indeholder 
dokumentationskravene 
til 
fjernvarmevirksomheden

• § 14 indeholder 
bestemmelser om 
bortfald, annullering og 
tilbagebetaling af tilskud

• § 15 indeholder 
bestemmelse om 
regnskabsmæssig 
stikprøvekontrol

• § 17 indeholder 
klagemulighed  

Proces

Udarbejdelse af 
projektforslag 

Ansøgning om 
projektgodkendelse 

Kommunalbestyrelsens 
godkendelse: enten betinget 

godkendelse eller 
godkendelse med vilkår

Ansøgning om tilsagn 

Tilsagn gives 
(a) endelig godkendelse 
meddeles – eller b) vilkår 

opfyldt
Projektet udføresAnsøgning om udbetaling

Energistyrelsen træffer 
afgørelse om udbetaling eller 

afvisning 

Energistyrelsen udbetaler 
støtten til 

fjernvarmevirksomhedens 
NemKonto



Støtte til kollektive eldrevne 
varmepumper
Bekendtgørelse nr. 511 af 22. marts 2021 om tilskud 
til investeringer til etablering af eldrevne 
varmepumper til produktion af fjernvarme



Støtte til kollektive eldrevne varmepumper

• Formål: 
– Energistyrelsen kan efter ansøgning fra en fjernvarmevirksomhed yde tilskud til investeringer til 

etablering af eldrevne varmepumper i Danmark til produktion af fjernvarme med henblik på at 
fortrænge eksisterende varmeproduktion, som primært er baseret på kul, olie eller naturgas

• Ikrafttrædelse: 29. marts 2021
• Ansøgningsrunde: 1. april 2021 – 1. maj 2021
• Puljen 2021: 61 mio. kr.

• Støttens størrelse/maksimum:
– Maksimalt 5 mio. kr.
– Maksimum 15 % af de støtteberettigede omkostninger, jf. § 3, stk. 1:

• Nødvendige investeringsomkostninger, anskaffelser af varmepumpe, nødvendige komponenter, 
miljøundersøgelser, entreprenørydelser, installation, nødvendigt følgearbejder

• Ikke udgifter til rådgivning

Bekendtgørelse nr. 511 af 22. marts 2021 om tilskud til investeringer til 
etablering af eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme



Betingelser for tilsagn om tilskud 

• Betingelser for at opnå tilsagn om tilskud:

– At der etableres en eldreven varmepumpe til produktion af fjernvarme

– At projektet teknisk kan gennemføres

– At fjernvarmevirksomheden afholder omkostningerne til varmepumpen.

– At det ved beregninger eller lignende kan dokumenteres, at minimum 50 % af 
varmeproduktionen i fjernvarmenettet på ansøgningstidspunktet er baseret på kul, olie eller 
naturgas, og

– At varmeproduktionen fra den eldrevne varmepumpe, jf. § 3, stk. 1, fortrænger 
varmeproduktion baseret på kul, olie eller naturgas

– At der ikke er ansøgt om projektgodkendelse iht. projektbekendtgørelsen inden modtagelsen 
af skriftligt tilsagn om tilskud

– At investeringen ville ikke blive gennemført uden tilskud



Udfasning af individuelle olie- og 
gasfyr



Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

Folketingets partier enige om at gamle olie- og naturgasfyr skal udfases

Ny skrotningsordning

Afgifter på fossile brændsler stiger den 1. januar 2021

Elvarmeafgiften nedjusteret den 1. januar 2021

Forbrugerbindingen til naturgasnettet afskaffes

Der afsættes 245 mio. kr. til Bygningspuljen til udfasning af olie- og naturgasfyr

Undersøge mulighed for etablering af låneordning for borgere med mgl. finansieringsmulighed

Klimaaftale juni 2020



Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

• Opfølgende aftale af 30. oktober 2020

• Partierne er enige om, at olie- og gasfyr skal udfases og erstattes ned varmepumper, fjernvarme 
mv. 

• Det skal være mere attraktivt at vælge grøn opvarmning

• Udmønter 2,3 mia. kr. til udrulning af fjernvarme og individuelle varmepumper

• Forventning om, at der vil være udskiftet ca. 60-70.000 oliefyr og ca. 120.000-170.000 gasfyr i 
2030

• Afsættes midler til fire tilskudspuljer

– Skrotningspuljen

– Bygningspuljen 

– Afkoblingspuljen 

– Fjernvarmepuljen 

Klimaaftale af 22. juni 2020



Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

• Oprindelig Energiaftalen 2018

• Støtte til varmepumper på abonnement

• Tildeles virksomhederne, som udbyder 
abonnementsordninger

• Puljen udvides til at omfatte alle olie- og 
gasfyr uden for områder besluttet udlagt til 
fjernvarme

Skrotningspuljen



Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

• Bygningspuljen (oprindelig Energiaftalen 2018)

• Opfølgende aftale
– Puljens tiltag målrettes konvertering fra olie-, gas- og 

biokedler samt elvarme til varmepumper
– Minimum 60 % af puljen vil gå til konverteringsprojekter

• Udmøntet i bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og 
energieffektivisering i bygninger til helårsboliger (BEK nr. 525 af 
26/03/2021)

• Ikrafttrædelse: BEK af 31. marts 2021, puljen 7. april 2021

• Hvem kan søge tilskuddet? 
– Private bygningssejere
– Virksomheder
– % offentlige institutioner

Bygningspuljen (I)



Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

• Hvad ydes tilskuddet til? 
– Energiforbedringer vedr. klimaskærme
– Energiforbedringer vedr. forsyning omfattende konvertering til varmepumpe til opvarmning af 

helårsbolig
– Energiforbedringer vedr. bygningens drift

• Gælder bygninger, hvor hovedanvendelsen er helårsbeboelse
– Helårshuse
– Sommerhuse, som lovligt anvendes som helårsbeboelse
– Helårshuse med liberalt erhverv

• Tilsagn om tilskud vedrørende bygningens forsyning betinget af:
– Konvertering skal ske fra oliekedel, gasfyr, biokedel eller elvarme
– Bygning skal ligge uden for område med eksisterende eller besluttet udlagt fjernvarmeområde

• ”besluttet udlagt” = der foreligger et godkendt fjernvarmeprojekt eller der er godkendt en lokalplan om, at der i et 
geografisk område skal udlægges fjernvarme

– Herudover specifikke krav til varmepumpe (eldrevet, bestemt mærkning)

Bygningspuljen (II)



Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

• Tilsagn kan meddeles inden for det beløb, der udmøntes til ordningen fra den bevillingsmæssige 
ramme afsat på finansloven 

• Mindst 60 % af midlerne reserveret til konverteringsprojekter

• Størrelsen på tilskuddet afhænger af ansøgers enhedsareal til beboelse, som registreret i BBR, 
samt varmepumpens mærkning

– Eksempel: Enhedsareal til beboelse under 75 m2 A++ mærket 

– Markedspris 85.000 kr., tilskud 19.000 kr.

• Ansøgning skal ske via Energistyrelsens hjemmeside

• Status: Bygningspuljen er lukket. 2 runder mere i 2021. 

Bygningspuljen (III)



Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

• Formål: Gøre det attraktivt for boligejere at skrotte det gamle gasfyr
• Ordningen

– Gebyrfri afkobling
• Ved afkobling af gasnettet opkræver det statslige gasdistributionsselskab EVIDA et afkoblingsgebyr på ca. 

8.000 kr. 

• Hvem er omfattet af ordningen? 
– Private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger, der har:

• Et gasfyr
• Et årligt forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas og
• Som ikke har et eller flere CVR-numre registreret på adressen med en samlet årlig omsætning på 50.000 kr. 

eller mere

• Ordningen administreres af EVIDA
• Ikrafttrædelse: 7. april 2021
• Dækker kun opsigelser af gasforsyning, som EVIDA har modtaget, efter ordningen er trådt i kraft
• Gratis gasafkobling kan kombineres med energitilskud til varmepumper (bygningspuljen)
• Indmelding til afkobling betyder, at der bliver lukket for varmen

Afkoblingspuljen 



Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

• Giver støtte til udrulning af fjernvarmenet i nye fjernvarmeområder

• Støtten udbetales til fjernvarmeselskaberne, som omfordeler til forbrugerne

• ”det forventes, at støtten anvendes til at sænke forbrugspriserne for de forbrugere, der tilslutter sig 
fjernvarme, fordi det kan give en højere tilslutningsandel i konverteringsprojektet, hvilket giver 
fjernvarmeselskabet en bedre selskabsøkonomi”

Fjernvarmepuljen



Bæredygtighedskrav til 
biomasse
Nye regler



VE-direktiv II 2018

• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001/EU af 11. december 2018 om fremme af 
anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder benævnt ”VE II-direktivet”

• VE II-direktivet indeholder i artikel 29-31 bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af 
drivhusgasemissioner for flydende biobrændstoffer og biomassebrændsler 

• Opfyldelse af VE II-direktivets kriterier er en forudsætning for, at de anvendte biomassebrændsler 
og flydende biobrændsler kan indgå i Danmarks opfyldelse af direktivets nationale mål for 
Danmark og som bidrag til direktivets fælles EU-mål for andele af vedvarende energi i 
bruttoenergiproduktionen

• Implementeringsfrist i national ret: 30. juni 2021

• Implementation acts specificerer de nærmere krav. Foreligge ikke endnu.

Bæredygtighedskrav



Energiaftale af 22. juni 2020

• Med Klimaaftale for energi og industri mv. af 
22. juni 2020 blev følgende aftalt: 

– ”Partierne er enige om at stille lovkrav 
om bæredygtighed af træbiomasse til 
energi samt krav til dokumentation og 
verifikation. Kravene skal understøtte, 
at brugen af træbiomasse til el og 
varme er så bæredygtig som muligt 
under hensyntagen til 
forsyningssikkerheden. De konkrete 
krav aftales mellem partierne på 
baggrund af et oplæg fra regeringen.” 

Bæredygtighedskrav til biomasse



Opfølgende politisk aftale af 3. oktober 2020

• Omfattede aktører

• Omfattede biomasser

• Krav om lovgivning eller systemer på kildeområdeniveau, der sikrer lovlighed, genplantning, at udlagte 
naturbeskyttelsesområder beskyttes, at fældning tager hensyn til jordkvalitet og biodiversitet med det 
formål at minimere negative virkninger, samt at fældningen opretholder eller forbedrer skovens 
produktionskapacitet på lang sigt. Krav om at særligt værdifulde områder identificeres og beskyttes. 
Samt krav om hensyn til særlige arter. 

• Klimabæredygtighedskrav som går videre end kravene i VE II-direktivet

• CO2-reduktionskrav

• Dokumentations- og kontrolkrav

Specifikation af biomassekravene



Implementering af VE-direktiv og politisk aftale

• Lovforslag nr. 148 til lov om ændring af lov 
om fremme af vedvarende energi, 
biobrændstofloven, lov om 
naturgasforsyning og forskellige andre love

– Lovforslaget implementerer både dele 
af VE II-direktiv samt politisk aftale af 
3. oktober 2020

– Lovforslaget er en ramme- og 
bemyndigelseslovgivning, der 
bemyndiger ministeren til at fastsætte 
regler med henblik på at gennemføre 
kravene i direktiv og politisk aftale 

Ramme- og bemyndigelseslovgivning



Implementering af direktiv og politisk aftale

• Bekendtgørelse om bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler og 
flydende biobrændsler til energiformål m.v. 

– Fastsætte, hvilke virksomheder, der skal dokumentere og sikre overholdelse af 
bæredygtighedskriterier og kriterier for drivhusgasemissionsbesparelser 

– Fastsætte bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelser af drivhusgasemissioner for 
biomassebrændsler, herunder biomasse fra skovbrug og landbrug

• Bekendtgørelse om Håndbog om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til reduktion af 
drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål (håndbogen) 

– Beskrive i detaljer de danske krav til bæredygtighed og reduktion af drivhusgasemissioner af faste 
og gasformige biomassebrændsler

– Tydeliggøre og supplere bæredygtighedsbekendtgørelsens regler for, hvordan virksomheder kan 
leve op til kriterierne, samt hvilken dokumentation herfor, der skal foreligge

– Beskrive det danske, nationale system til forudgående uafhængig kontrol af de oplysninger og den 
dokumentation, der skal indsendes til Energistyrelsen, herunder krav til verifikation

– Udgøre en vejledning for de verifikatorer, der får til opgave at verificere, at kravene er opfyldt 
– Beskrive, hvilke oplysninger aktører og verifikatorer skal offentliggøre og/eller indberette til 

Energistyrelsen

Bæredygtighedsbekendtgørelsen og håndbogen



Implementering af direktiv og politisk aftale

• Kravene i udkastet til bæredygtighedsbekendtgørelsen får på nogle punkter betydning for en række 
støttebekendtgørelser for hhv. biogas og biomasse, da opfyldelse af bæredygtighedskriterier og kriterier 
for besparelse af drivhusgasemissioner i nogle tilfælde vil være en forudsætning for opnåelse af støtte 

• Udkast til konsekvensændringer af støttebekendtgørelser er sendt i særskilt høring pt. med høringsfrist 
den 10. maj 2021, sammen med en revideret udgave af bæredygtighedsbekendtgørelsen og håndbogen

– Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse iht. § 45 a i lov 
om fremme af vedvarende energi

– Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved afbrænding af biomasse iht. § 45 b i lov 
om fremme af vedvarende energi

– Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller af 
forgasningsgas fremstillet ved biomasse

– Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til 
renset biogas leveret til et bygasnet

– Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til brug for transport, eller anvendes til 
procesformål i virksomheder eller til varmeproduktion

Konsekvensrettelser i støttebekendtgørelserne for biogas og biomasse



Implementering af direktiv og politisk aftale

• Energistyrelsen indfører for støtteordningerne for biogas og biomasse en forudsætning for støtte, 
at de krav, der følger af bekendtgørelse om opfyldelse af bæredygtighedskrav og krav til 
besparelse af drivhusgasemissioner for biomassebrændsler til energiformål, opfyldes 

• Energistyrelsen indfører et dokumentationskrav i relation til udbetaling af støtte i form af årlig 
indsendelse af en tro og love-erklæring

• Energistyrelsen indfører nye og supplerende oplysnings- og dokumentationskrav, som ansøgerne 
skal indsende og leve op til ifm. ansøgning om overdragelse om tilsagn om tilskud til biogas

Konsekvensrettelser i støttebekendtgørelserne for biogas og biomasse



Hvilke aktører og biomasser er omfattet af de nye krav

• Aktører fra 2021: 
– Alle el- og varmeanlæg over 5 MW
– Industrianlæg over 20 MW 
– Importører og producenter af over 20.000 

tons træpiller pr. år 

• Aktører fra 2023: 
– Alle el- og varmeanlæg over 2,5 MW 
– Industrianlæg over 2,5 MW
– Importører og producenter af over 5.000 

tons træpiller pr. år, brænde og briketter 
pr. år

• Primære biomasser fra skove, rester fra 
træindustrien, træbiomasse fra ikke-skov 



Hvilke krav gælder?

• Træerne skal være lovligt fældet

• Fældede træer skal genplantes

• Naturområder skal beskyttes, og der skal 
tages hensyn til biodiversiteten

• Skovenes kulstoflagre og kulstofdræn må 
ikke gå tilbage på kortere og mellemlang 
sigt

• Udledningerne i produktionskæden skal 
holdes på et lavt niveau

• Dokumentation og verifikation skal sørge 
for, at kravene bliver overholdt

Overordnet



Konsekvenser for varmeprisen

• I politisk aftale af 3. oktober 2020 fremgår 
følgende: 

– ”Aftaleparterne noterer sig, at denne 
aftale skønnes at give let forøgede 
varmepriser for hhv. erhverv og 
husholdninger svarende til omkring 28 
mio. kr. og 52 mio. kr. i 2030. 
Aftaleparterne noterer sig også, at 
denne aftale er en udløber af 
Klimaaftale for energi og industri mv. af 
22. juni 2020, hvoraf følgende fremgår 
”Aftalen medfører ikke fordyrelser for 
borgere og virksomheder samlet set”.”

Forventning om stigning i varmeprisen



Status for dødslisten for 
affaldsforbrændingsanlæg
Politisk aftale af 16. juni 2020



Politisk aftale af 16. juni 2020

• Liberalisering/konkurrenceudsættelse af sortering, genanvendelse, samt selskabsgørelse og 
afhændelse senest om 5 år

• Fra affald til ressource – cirkulær økonomi (afsætning af fraktioner, sporbarhed)

• Ophør/reduktion af forbrænding af affald 1,2 mia. tons (KL’s dødsliste alternativ selskabsgørelse
og konkurrenceudsættelse)

• Forsyningstilsynet skal godkende gebyrfastsættelsen på affaldsområdet 

Indhold



KL’s dødsliste

• ARGO (Roskilde)
• MEC Bioheat & Power (Holstebro)
• I/S Norfors (Hørsholm)
• Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (Hjørring)
• AffaldPlus (Slagelse)
• Sønderborg Kraftvarme I/S
• Aars Fjernvarme
• Svendborg Kraftvarme A/S
• Hammel Fjernvarme
• Bornholms Affaldsbehandling

Energistyrelsen og Forsyningstilsynet dumpede dødslisten bl.a. med følgende begrundelse: 
– Tvivl om, hvorvidt listen lever op til en række af vurderingskriterier. 
– Bl.a. usikkerhed, om visse data indhentet fra anlæggene er opgjort på et tilstrækkeligt ensartet 

grundlag
– Tvivl, om der er anvendt for høje omkostninger til transport af husholdningsaffald på tværs af landet

Hvem er på?



Hvad skal der nu ske efter KL’s dødsliste er 
dumpet?

• Møde i forligskredsen før påske 2021, hvor 
myndighederne endelig bekræftede, at de 
ikke kunne godkende KL’s plan for at 
nedbringe forbrændingskapaciteten med 30 
% frem mod 2030 

• I stedet skal der nu udvikles en 
konkurrencebaseret markedsmodel, samt 
stilles nye og strengere miljøkrav ift. 
affaldsforbrænding

• Uklart, hvilken konkurrencebaseret 
markedsmodel og uklart hvad tidsplanen er. 
Bl.a. skal det afklares i EU, hvorledes der 
skal forholdes til de kommunegaranterede 
lån, når overgang til markedsvilkår 

Affaldsforbrænding



Hvad gør kommunerne? 

• Afklare alternative forsyningsmuligheder ift. 
affaldsvarme med de berørte parter ifm. 
strategisk energiplanlægning

• Behandle indkomne projektforslag for 
lukning af affaldsvarme og etablering af ny 
varmeproduktionskapacitet?

• Kan en varmeforsyningsvirksomhed, som 
ikke ejer et affaldsvarmeværk, ansøge om 
lukning af affaldsvarmeværket?

– Krav om realistisk projektscenarie 
såvel som referencescenarie?

Kommunen som varmeplanmyndighed 



Hvad gør kommunerne?

• Kommunen skal afklare sin rolle som ejer ift. affaldsforbrændingsanlæg 

– Salgsmuligheder

– Fusionsmuligheder

– Hæftelsesomfang ift. kommunegaranteret lån

– Mulighed for udtræden

– Udlicitering af forbrændingsegnet affald
• Hvilke potentielle bydende er der

• Hvordan tilrettelægges udbud mhp. at sikre konkurrencedygtige priser

• Skal en kommune stadig være medejer af et affaldsvarmeværk, hvis kommunen ikke aftager 
varme fra værket og ikke kan tildele værket affald til forbrænding uden forudgående udbud?

Kommunens rolle som ejer af affaldsforbrændingsanlæg 



Hvad gør fjernvarmeværket?

• Fjernvarmeværket undersøger alternativer 
til affaldsvarme

• Fjernvarmeværket undersøger mulighed for 
overtagelse og evt. ombygning af 
affaldsvarmeværk til varmeproduktion 

• Hvordan sikrer fjernvarmeværket sig mod 
stigende varmepriser, når 
affaldsvarmeværket skal være baseret på 
markedsbaseret model?

Fjernvarmeværket som aftager af affaldsvarme



Hvad gør affaldsvarmeværkerne?

• Affaldsvarmeværkerne håber, at det går i sig selv igen

Affaldsvarmeværker som affaldsbehandler 



Vestre Landsret afgørelse afsagt 
den 12. april 2021
Udtrædelsesgodtgørelse (opsigelsesvarsel og 
andelshaverstatus)



Vestre Landsret afgørelse 12. april 2021

• Tilbage i 1996 indgået en aftale med daværende ejer 
om tilslutning

– Forpligtede sig til at aftage varme i 20 år
– Indtrådte som andelshaver i varmeværk 
– Aftale blev ikke tinglyst

• Ny ejer købte ejendom i 2002
– Blev ikke ifm. købet oplyst om tidligere aftale med 

ejer
– Fik ikke udleveret vedtægter mv. til selskabet

• Aftog varme i 2002-2016
• Blev indkaldt til generalforsamling i alle årene, men 

deltog ikke
• Klagede i 2007 over priserne i værket til 

Forsyningstilsynet
• Betalte de årlige opkrævninger

Sagens faktum  (I)



Vestre Landsrets afgørelse 12. april 2021

• 2016 meddeler varmaftager, at han ønsker at udtræde af varmeværket

– I opsigelse fremgår ”at han ønsker at få udbetalt sin andel af værkets gæld”

• Varmeværket

– Opsigelse: 18 mdr. til udgangen af et regnskabsår

– Betaling af udtrædelsesgodtgørelse 

– Betaling for fjernelse af ledninger mv. 

• Varmaftager

– Ej andelshaver derfor: 
• Udtrædelse: 1 mdr. 

• Ikke forpligtet til at betale udtrædelsesgodtgørelse mv. 

• Selskabet havde ikke tidligere haft leveringsbetingelser, og opkrævning af 
udtrædelsesgodtgørelse kunne derfor alene ske med hjemmel i vedtægterne

Sagens faktum (II)



Vestre Landsrets afgørelse 12. april 2021

• Retten i Viborgs afgørelse af 23. november 2020

– Det må efter forklaringen lægges til grund, at varmeaftageren hverken ifm. købet eller senere 
modtog orientering om indholdet af aftalen med den daværende ejer og varmeværkets 
vedtægter

– Retten finder ikke, at varmeaftageren har udvist grov uagtsomhed og derved er skyld i 
ukendskab til vedtægterne

– Det kan lægges til grund, at varmeaftager blev orienteret om årlige generalforsamlinger

• Retten finder ikke, at varmeaftageren ved at udtrykke ønske om at ”få udbetalt sin andel af 
værkets værdi” har givet indtryk af, at han anså sig som bundet af vilkårene i vedtægten

• Varmeværkets påstand tages derfor ikke til følge

Byrettens afgørelse



Vestre Landsret afgørelse 12. april 2021

• Varmeværket gjorde for landsretten gældende: 

– Vedr. opsigelsesperioden: 
• 18 mdr. opsigelse uanset status som andelshaver eller ej

• Ved opsigelse af en leveringsaftale skal der iagttages et sædvanligt og rimelig varsel

• Efter fast praksis på varmeområdet: 18. mdr. til udgangen af et regnskabsår

– Vedr. betaling af udtrædelsesgodtgørelse mv. 

– Andelshaver 

– Alternativ betaling 

Anbringender



Vestre Landsret afgørelse 2021

• Landsretten 

• Andelshaverstatus: 
– Kunne ikke lægges til grund, at varmaftager på tidspunktet for købet af ejendommen eller senere 

blev oplyst om den tidligere tilslutningsaftale eller varmeværkets vedtægter på en sådan måde, at 
han kunne anses for bundet af dem

– Varmeaftager var heller ikke ved grov uagtsomhed skyld i sit ukendskab hertil
– Modtagelse af regnskab, indkaldelser mv. var ikke nok til at blive anset som andelshaver
– Det forhold, at varmeaftageren havde vist interesse for værkets priser, herunder klage til 

Energitilsynet, kunne ikke ændrer herved

• Opsigelsesvarsel
– Varmeaftageren har aftaget varme fra varmeværket siden 2002
– Varmeaftageren skulle derfor ved opsigelse af dette leveringsforhold iagttage et passende 

opsigelsesvarsel og betale fast bidrag i opsigelsesperioden
– Efter leveranchens karakter, og som sagen var oplyst, fandt landsretten, at et varsel på 18 mdr. må 

anses for passende

Dommen



Vestre Landsret afgørelse 2021

• Afgørelse er i tråd med Vestre Landsrets afgørelse af 11. juni 2011 (U.2011.2760V)
– Havde købt ejendom med fjernvarme, vedblev med at aftage varme
– Forholdte sig hverken til indkaldelser eller priserne mv. i værket
– Blev ikke anset som andelshaver

• Dog en skærpelse, da varmeaftager i nærværende sag havde forholdt sig aktivt over for varmeværkets 
priser mv. 

• Opsigelsesperioden er 18 mdr. til udgangen af et regnskabsår uanset andelshaverstatus eller ej 
– NB. Vær OBS på indtræden efter 2010

• Derfor vigtig, at: 
• Værket har leveringsbetingelser, hvori det fremgår, at der kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse af 

almindelige varmeaftagere
• Ved ejerskifte: send altid velkomstbrev og vedlæg gerne vedtægter, leveringsbetingelse mv. 
• Det kan dokumenteres, at forbrugerne er blevet gjort bekendt med vedtægter, leveringsbetingelser mv. 

Hvad har afgørelsen af betydning? 
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