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Med Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 er det aftalt at justere
”samfundsøkonomikravet, så fjernvarmeprojekter kan godkendes uden en
sammenligning med fossile alternativer, hvilket bl.a. vil sikre, at reguleringen ikke er
en unødvendig bremse for konverteringer af naturgasområder til
fjernvarmeområder”. Den aftalte justering implementeres i projektbekendtgørelsen
med ikrafttrædelse 1. januar 2021 i § 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.”
Formålet med denne vejledende udtalelse er at redegøre for, hvad, Energistyrelsen
mener, der skal forstås ved ”scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som
hovedbrændsel” i relation til de samfundsøkonomiske analyser, der skal
udarbejdes i forbindelse med et projektforslag for et kollektivt
varmeforsyningsanlæg, jf. § 15, stk. 1, nr. 10, i den kommende
projektbekendtgørelse, som træder i kraft 1. januar 2021. Samfundsøkonomiske
analyser er, jf. den kommende projektbekendtgørelsen § 2, stk. 1, nr. 8:
”Beregninger foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens
vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet med
de dertil hørende senest opdaterede forudsætninger for
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet
(Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser
og emissioner).”
Denne vejledende udtalelse skal derfor ses som et supplement til Energistyrelsens
vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.
Hvornår kan fossile brændsler anses som ikke-relevante scenarier?
Kommunalbestyrelsen er varmeplan- og godkendelsesmyndighed for projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg. Ved et nyt projekt for et kollektivt

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk
www.ens.dk

Side 1/5

varmeforsyningsanlæg skal ansøger udarbejde et projektforslag til
kommunalbestyrelsen, der bl.a. skal indeholde en samfundsøkonomisk analyse af
relevante scenarier. Den samfundsøkonomiske værdi af projektforslaget skal
således sammenholdes med den samfundsøkonomiske værdi af
referencesituationen (dvs. uændret varmeforsyning i projektområdet) og
alternativer til projektforslaget. Det er for alle disse scenarier (projekt-, referenceog alternative scenarier), at kommunalbestyrelsen ved en konkret projektansøgning
kan bestemme, at fossile brændsler som hovedbrændsel ikke anses for et relevant
scenarium.
Definition af fossile brændsler som hovedbrændsel
Hvis over halvdelen af den samlede varmeforsyning i et projekt-, reference- eller
alternativscenarium er baseret på fossile brændsler, anser Energistyrelsen det som
et scenarium, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel.
Kommunalbestyrelsen kan i dette tilfælde bestemme, at scenariet ikke anses som
et relevant scenarium i den samfundsøkonomiske analyse for et konkret
projektforslag.
Scenarier, der anvender affald og el
Dansk affald anses i denne sammenhæng ikke som et fossilt brændsel, ligesom
eldrevne varmeproduktionsanlæg ikke anses som fossile1.
Scenarier, der anvender ledningsgas
Ledningsgassen, der forsyner varmeforbrugerne i naturgasområderne og
fjernvarmeproduktionsanlæg, er i dag en blanding af naturgas og opgraderet
biogas2. Der er ikke en direkte kobling mellem forbruget af ledningsgas og
mængden af opgraderet biogas, da der gives støtte til den opgraderede mængde3
uafhængigt af udviklingen i forbrug4. Energistyrelsen vælger derfor at anse
anvendelse af naturgassen i ledningsnettet til rumvarme og varmt brugsvand som
marginalt, dvs. at et reduceret forbrug af ledningsgas til rumvarme og varmt
brugsvand først vil reducere biogassen i ledningsnettet, når produktionen af
opgraderet biogas er lige så stor som forbruget af ledningsgas i Danmark. Projekt-,
reference- og alternativscenarier, der anvender ledningsgas/naturgas til rumvarme
og varmt brugsvand, anses derfor som fossile scenarier, indtil naturgassen ikke
længere er marginal.

1

Med energiaftale 2012 blev der truffet beslutning om yderligere VE-elproduktionskapacitet i et omfang
der gør, at den danske VE-elproduktion inden 2030 forventes at overstige det samlede danske
elforbrug. Disse beslutninger var bl.a. begrundet i et ønske om en øget elektrificering af opvarmning.
Forbruget af el til opvarmningsformål har desuden ikke en direkte kobling til et fossilt forbrug til
elproduktion.
2
Biogas anvendes som proxy for alle VE-gasser, der i fremtiden vil blive opgraderet til gasnettet.
3
Anvendelsen af biogas er i dag støttet og vil med Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020
fortsat blive støttet.
4
Dette gælder uanset et eventuelt køb af VE-gascertifikater.
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Eksempler
Konverteringsprojekter
Ved projektforslag for konvertering af naturgasområder til fjernvarmeområder vil
fortsat individuel forsyning af varmeforbrugerne med naturgas udgøre
referencescenariet for konverteringsprojektet. Energistyrelsen vælger at anse
individuel forsyning af varmeforbrugere med naturgas som værende et scenarium,
hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, jf. ovenstående afsnit
om scenarier for kollektive varmeforsyningsanlæg, der anvender ledningsgas. Hvis
kommunalbestyrelsen bestemmer, at scenarier, hvor der anvendes fossile
brændsler som hovedbrændsel, ikke anses som relevante scenarier for et konkret
projektforslag for konvertering af et naturgasområde til fjernvarme, vil
referencescenariet udgå af den samfundsøkonomiske analyse.
Det ansøgte projekt (konvertering til fjernvarme) skal således alene sammenholdes
med relevante alternative scenarier, hvor der ikke må indgå fossile brændsler som
hovedbrændsel, ligesom det ansøgte projekt heller ikke må anvende fossile
brændsler som hovedbrændsel. Ifølge Energistyrelsens ’Vejledning i
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet’ er individuel varmeforsyning
med eldrevne varmepumper altid et relevant alternativt scenarium ved projekter for
konvertering til fjernvarme.
Relevante alternative scenarier, der skal sammenholdes med det ansøgte projekt,
bør være et reelt alternativ og således ikke medtage et ”delvist
referencescenarium” ved f.eks. at antage en gradvis udfasning i analyseperioden af
den individuelle forsyning med naturgas.

Eksempel på et projektforslag for konvertering fra
naturgas til fjernvarme
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Figur 1: I eksemplet består fjernvarmeforsyningen i projektforslaget af 80 pct. VE baseret
grundlastproduktion, f.eks. fra en kollektiv varmepumpe, og 20 pct. spids- og
reservelastproduktion, der er fossilt baseret, f.eks. fra naturgas- og oliekedler. Da den fossile
andel i projektforslaget ikke overstiger 50 pct., kan kommunalbestyrelsen ikke vælge at se
bort fra projektforslaget. Referencescenariet i eksemplet er individuel forsyning med
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ledningsgas/naturgas. Ledningsgassen er ved en marginalbetragtning defineret som
naturgas, da det reducerede gasaftag, som følger af projektforslaget, ikke overstiger den
resterende mængde naturgas i hele ledningsnettet. Kommunalbestyrelsen kan i eksemplet
vælge at se bort fra referencescenariet.

Projekter for varmeproduktionsanlæg
Ved projektforslag for varmeproduktionsanlæg, f.eks. en varmepumpe eller en
elkedel, kan referencescenariet i nogle tilfælde udgøre varmeproduktion fra flere
anlæg, hvor nogle er baseret på fossile brændsler og andre på vedvarende
energikilder. Hvis over halvdelen af varmeproduktionen i et referencescenarie for et
projektforslag for et varmeproduktionsanlæg er baseret på fossile brændsler, kan
kommunalbestyrelsen bestemme, at referencescenariet ikke anses som et relevant
scenarie i den samfundsøkonomiske analyse.
Det ansøgte projekt (et kollektivt varmeproduktionsanlæg) skal således alene
sammenholdes med relevante alternative scenarier, hvor der ikke må indgå fossile
brændsler som hovedbrændsel, ligesom det ansøgte projekt heller ikke må
anvende fossile brændsler som hovedbrændsel. Ifølge Energistyrelsens ’Vejledning
i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet’ bør kollektive eldrevne
varmepumper altid indgå i overvejelserne om relevante alternative scenarier ved
projekter for kollektiv varmeproduktionsanlæg.

Eksempel på et projektforslag for en elkedel
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Figur 2: I eksemplet ansøges om et projekt for en elkedel. Elkedlen etableres som en spidsog reservelastkedel og skal derfor erstatte en eksisterende naturgaskedel, der skal skrottes.
I perioder med lave elpriser, og når elkedlen leverer systemydelser til elnettet, vil elkedlen
dog være billigere end det eksisterende grundlastanlæg, som f.eks. kan være en
biomassekedel. Derfor vil elkedlen i eksemplet erstatte 45 pct. VE baseret varmeproduktion
og 55 pct. fossilt baseret varmeproduktion. Da den fossile andel af referencescenariet udgør
over 50 pct., kan kommunen vælge at se bort fra scenariet. Alternativscenariet i eksemplet
er en biooliekedlen, der anvender 5 pct. fossilt olie som reservebrændsel. Da den fossile
andel af det alternative scenarium udgør under 50 pct., kan kommunalbestyrelsen ikke
vælge at se bort fra scenariet, hvorved alternativscenariet skal sammenholdes med
projektforslaget.
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Yderligere relevante scenarier
For projektforslag, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal ses bort fra
fossile scenarier, kan kommunalbestyrelsen vurdere, at et yderligere relevant
alternativt scenarium er et scenarium, der tager udgangspunkt i referencescenariet,
men hvor det antages, at den ledningsgas, der anvendes, er baseret 100 pct. på
opgraderet biogas. I dette scenarie skal den samfundsøkonomiske omkostning for
opgraderet biogas således anvendes for hele forbruget af ledningsgas i det
relevante alternative scenarium.
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