
Kort status, 6. dec. 2022

Varmeplanlægning

• Hvem gør hvad

• Nuværende varmeplan (Varmeplan 2018) og vigtige 
ændringer siden da.

• Forventet ny varmeplan (Varmeplan 2022). Forventes 
vedtaget i næste uge.

• Områder med særlig fokus (tæt-lave bebyggelser m.fl.)

• Hjælp og vejledning



Folketinget/staten

• Folketinget fastsætter nationale politiske mål

• Folketinget bestemmer gennem lovgivning m.m. rammerne 
for udviklingen
• F.eks. for kommunernes opgaver og muligheder som 

varmemyndighed, herunder hvornår kommunen må/skal godkende 
fjernvarmeprojekter.

• F.eks. hvilke opvarmningsformer der er lovlige, herunder at man ikke 
længere må etablere nye oliefyr eller totalrenovere eksisterende 
oliefyr.

• F.eks. at alle lokalplan-bindinger til naturgasnettet ikke længere er 
gyldige, dvs. man frit kan afkoble sig fra gasnettet.



Kommunen

• Kommunen er varmemyndighed.

• Kommunen myndighedsvurderer projektansøgninger fra 
forsyningsselskaberne.

• Kommunen udfører planlægning for varmeforsyningen i 
kommunen.

• Varmeplanen er ikke retlig bindende, hverken for borgere, 
virksomheder eller forsyningsselskaber.

• Varmeplanen anvendes bl.a. ved kommunens 
myndighedsbehandling af konkrete projektforslag.

• Kommunen vejleder borgere, virksomheder og 
forsyningsselskaber om den forventede udvikling.



Forsyningsselskaberne

• Forsyningsselskaberne udarbejder projektansøgninger.

• Forsyningsselskaberne gennemfører myndigheds-godkendte 
projekter inden for 5 år, regnet fra tidspunktet for 
myndighedsgodkendelsen.

• Forsyningsselskaberne fastsætter egne priser og betingelser.



Borgere og virksomheder (ejendomsejere)

• Ejendomsejere har ansvaret for egen boligopvarmning.

• Ejendomsejere står inden for lovgivningens rammer frit i 
forhold til valg af opvarmningsform (fjernvarme, 
varmepumpe eller andet).

• Ejendomsejere har pligt til løbende at opdatere Bygnings- og 
Boligregistret (www.bbr.dk), der indeholder oplysninger om 
Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private 
boliger. 

• Ejendomsejere skal meddele evt. sløjfning af olietanke til 
kommunen (www.alleroed.dk, søgeord: ”Olietank”.

http://www.bbr.dk/
http://www.alleroed.dk/


Nuværende varmeplan
(Varmeplan 2018)

• Fjernvarme

• Hvis lovligt, muligt og rentabelt

• Varmepumper

• Hvor fjernvarmen ikke kommer



Nye nationale klimamål i 2020
(Klimaaftale 2020)

• Danmark skal være CO2-neutral i år 2050

• Boligopvarmningen skal være CO2-neutral i år 2035
• Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

• Omlægning til grøn strøm og grøn fjernvarme

Ny projektbekendtgørelse i 2021

• Kommunen kan se bort fra naturgasbaserede alternativer ifm. 
myndighedsvurdering af fjernvarmeprojekter..



Nye kommunale klimamål i 2021

• Klimaplan 2020

Byråds-initiativer i forlængelse heraf:

• Opdatering af kommunens varmeplan

• Opprioriteret klima-arbejdet



Nye forudsætninger i 2022

• Krigen i Ukraine og uro på energimarkederne.

• Aftale af 29. juni om fremskyndet varmeplanlægning 
(Regeringen og KL). Fokus på år 2022-2028.

Byråds-initiativer:

• Accelereret varmeplanlægning

• Pilotprojekter vedr. konvertering af tæt-lave bebyggelser m.fl. 
uden mulighed for fjernvarmeforsyning og med særlige 
problemstillinger i forhold til at konvertere til varmepumper.



Aktive/potentielle fjernvarmeselskaber

Norfors

Farum Fjernvarme

AK Fjernvarme
Norfors + AK Fjernvarme
WEB: www.norfors.dk
Mail: norfors@norfors.dk
Tlf.: 45 160 500

E.ON Danmark
WEB: https://www.eon.dk/privat/varme-til-dit-hjem.html
Mail: kundecenter@eon.dk
Tlf.: 70 270 577

E.ON Danmark
Farum Fjernvarme
WEB: www.farum-fjernvarme.dk
Mail: FFV@farum-fjernvarme.dk
Tlf.: 44 950 888

http://www.norfors.dk/
mailto:norfors@norfors.dk
https://www.eon.dk/privat/varme-til-dit-hjem.html
mailto:kundecenter@eon.dk
http://www.farum-fjernvarme.dk/
mailto:FFV@farum-fjernvarme.dk


Grønne områder forventes tilbudt fjernvarme senest i 2028, af Norfors forudsat, at der kan opnås 
tilladelser til opførsel af tilstrækkelig produktionskapacitet. 

Gule områder tilbydes muligvis fjernvarme af E.ON. Nærmere oplysninger forventes at foreligge i 
januar/februar 2023. 

Resten af kommunen, uden farve, forventes at konvertere til varmepumper eller andet.

Udkast til varmeplan 2022



Områder med særlig fokus

• Visse boligområder, f.eks. tæt-lave bebyggelser, har særlige 
udfordringer i forhold til at konvertere til varmepumper.

• Kommunen har iværksat 4 pilotprojekter (Bakketoppen, 
Horsemosen, Mosen og Ville Heise Park).

• Formål: At understøtte omstillingen i områderne samt at 
indhente erfaringer til gavn og inspiration for tilsvarende 
boligområder andre steder i kommunen. F.eks. om mulighed for 
etablering af termonet.

• Tidshorisont: Forventes afsluttet ultimo februar/primo marts.

• Projekterne lægges på kommunens hjemmeside.



Hjælp og vejledning

• Kommunens hjemmeside: www.alleroed.dk, søg på 
”Boligopvarmning”: 

• Oplysninger om fjernvarme, varmepumper, solceller, olietanke, 
føromtalte pilotprojekter, termonet etc., etc.

• Nyttige links til andre steder at søge hjælp og vejledning, til 
f.eks. til SparEnergi, som vi skal høre om lidt.

http://www.alleroed.dk/


Kontaktoplysninger

For spørgsmål til kommunen om:

• Opdatering af BBR (planogbyg@alleroed.dk)

• Sløjfning af olietanke (naturogmiljoe@alleroed.dk) 

• Kommunens varmeplan (teknikogdrift@alleroed.dk) 

mailto:planogbyg@alleroed.dk
mailto:naturogmiljoe@alleroed.dk
mailto:teknikogdrift@alleroed.dk


Tak for ordet

Allerød Kommune
WEB: www.alleroed.dk
Mail: kommunen@alleroed.dk
Tlf.: 48 100 100

http://www.alleroed.dk/
mailto:kommunen@alleroed.dk

