
 

Fjernvarme: Hvad må den grønne omstilling koste? 

 
Hos SIRIUS advokater brænder vi for den grønne omstilling, og vi nærer stor interesse for og 

har stor erfaring med både de politiske og juridiske rammevilkår, der gælder, når man tænker 

grøn omstilling. Følg med i vores artikelserie, hvor vi hver uge sætter fokus på rammerne for 

grøn omstilling. 

Fjernvarmen kan yde et væsentligt bidrag til den grønne omstilling og klimalovens mål om 70 % CO2-
reduktion i 2030.  
 

Ifølge Dansk Fjernvarme (https://www.danskfjernvarme.dk/viden/groen-varme) har opfyldelsen af 
fjernvarmebranchens mål om grøn omstilling frem mod 2030 potentiale til at levere 44 % af klimalovens 
reduktionsmål.  
 
Men hvad er rammevilkårene for den grønne omstilling i fjernvarmen i dag - og må fjernvarmen blive 
dyrere, fordi man prioriterer grøn omstilling? 

 
Varmeforsyningslovens formålsbestemmelse, som er retningsgivende for varmeplanlægning, forholder sig 

i en vis grad til forholdet mellem pris og grøn omstilling: 
 

§ 1. Lovens formål er at fremme den mest samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, 
anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand og inden for 
disse rammer at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. 

Stk. 2. Tilrettelæggelsen af varmeforsyningen skal i overensstemmelse med de i stk. 1 
nævnte formål ske med henblik på at fremme samproduktionen af varme og elektricitet 
mest muligt. 

 
At mindske fjernvarmens afhængighed af fossile brændstoffer er kernen af den grønne omstilling i 
fjernvarmebranchen, og formålsbestemmelsen lægger derfor op til et fokus på grøn omstilling i 
varmeplanlægningen.  

 
I praksis står det imidlertid ikke varmeselskaberne frit for, hvordan man vil varmeplanlægge med fokus 
på grøn omstilling. 
 
Rammebetingelserne for varmeplanlægningen indeholder således en række mulige udfordringer for den 

grønne omstilling, herunder eksempelvis:  

 
• Projektbekendtgørelsen og kraftvarmekravet 
• Manglende planlægningsværktøjer til at sikre investeringer i forbindelse med grøn omstilling, 

herunder manglende tilslutnings- og forblivelsespligt 
• Overskudsvarmeafgift. Den meget debatterede lov om overskudsvarmeafgift blev vedtaget 6. 

februar 2020. Regeringen lægger dog med klimahandlingsplanen, som blev offentliggjort 20. maj 
2020, op til afskaffelse af overskudsvarmeafgiften for elbaseret overskudsvarme  

• Varmeforsyningslovens prisregulering og praksis herom  
• De fysiske muligheder for at købe ”grøn varme” 

 
Med andre ord er der en række forhold, der skal inddrages i forbindelse med planlægningen af den 
grønne omstilling på fjernvarmeområdet.  
 
I denne artikel sætter vi fokus på, hvilke rammer varmeforsyningslovens prisregler sætter for den 

grønne omstilling. 
 

Varmeforsyningslovens prisregler 
Varmeforsyningslovens prisregler indeholder ikke eksplicitte rammer for, hvordan fjernvarmeselskaberne 
tilrettelægger deres varmeplanlægning og grønne omstilling.  
 

Med andre ord er det reglerne om varmeplanlægning, der regulerer, hvilke anlægsinvesteringer 
fjernvarmen kan foretage med det formål at omstille fjernvarmen, mens reglerne om priser som 
udgangspunkt kun regulerer, hvilken pris fjernvarmeselskabet kan opkræve op til og efter 
anlægsinvesteringen. 
 

https://www.danskfjernvarme.dk/viden/groen-varme


 

Det er naturligvis ikke givet, at prisen bliver højere, fordi en løsning er grøn. I de tilfælde, hvor den 

grønne løsning også er den billigste løsning, giver det sig selv, at nødvendige udgifter kan opkræves i 
fuldt omfang.  
 
Grønne investeringer 
Prisbestemmelserne udgør dog alligevel en væsentlig rammebetingelse for den grønne omstilling, da den 

i praksis risikerer at begrænse fjernvarmeselskabernes investeringsmuligheder – eller i hvert fald 
mulighederne at opkræve investeringerne i varmeprisen. 
 
Omdrejningspunktet for prisfastsættelsen af fjernvarme er hvile i sig selv-princippet. Hvile i sig selv-
princippet fremgår af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 og 2, som indebærer, at kun nødvendige 
udgifter kan indregnes i varmepriserne.  

 
Princippet om nødvendige udgifter er imidlertid ikke ensbetydende med, at den billigste løsning altid skal 
vælges.  
 
At fjernvarmeselskaberne efter omstændighederne kan vælge dyrere men ”grønnere” løsninger, fremgår 
således utvetydigt af lovforarbejder (de specielle bemærkninger til § 4, nr. 7 i 

https://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L154/som_fremsat.htm ): 

 

Ændringen skal derudover åbne op for indregning af »grønne« omkostninger i 
varmeprisen, hvis klima- og energiministeren beslutter sig for at fastsætte regler 
om det. Det handler om omkostninger, som et forsyningsselskab foretager til at 

opnå en »grøn« profil. Varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, tillader indregning af 
nødvendige omkostninger i varmeprisen. I mange tilfælde vil et kollektivt 
varmeforsyningsanlæg have mulighed for at vælge klima- og miljøvenlige varer 
og tjenesteydelser. Betingelsen om, at omkostninger skal være nødvendige, 
betyder ikke nødvendigvis, at det billigste tilbud skal vælges. En 
forsyningsvirksomhed vil således f.eks. have mulighed for at købe miljøvenlige 
firmabiler og at bruge grøn strøm, selv om disse varer kan fås billigere i den ikke-

grønne udgave. Ved fastsættelsen af nærmere regler kan det tydeliggøres, i 
hvilket omfang såkaldte »grønne« omkostninger kan indregnes i varmeprisen. 
(understreget her) 

Selvom forarbejderne kun nævner varer og tjenesteydelser, er eksempelvis grøn strøm nævnt. Grøn 
strøm medvirker i sig selv til den grønne omstilling af fjernvarmen, særligt hvor fjernvarmeselskaberne 
installerer store varmepumper.  
 
Lovforarbejderne forholder sig ikke direkte til investeringer i grønne produktionsanlæg. I relation til 
produktionsanlæg kan en grøn løsning både påvirke varmeprisen ved, at anlægget er dyrere at bygge 

(højere afskrivningsgrundlag), eller at driften af anlægget bliver dyrere (eksempelvis dyrere 
energiindkøb, dyrere vedligeholdelse etc.).  
 
Som udgangspunkt må udgifter afholdt i forbindelse med investeringer i grønne 
varmeproduktionsløsninger inden for rammerne af projektbekendtgørelsen anses for nødvendige udgifter.  
 
Dette skal særligt ses i lyset af, at Forsyningstilsynet traditionelt sjældent foretager en prøvelse af 

størrelsen af nødvendige udgifter, medmindre der er tale om betalinger mellem koncernforbudne 
selskaber.  
 
Udgangspunktet er derfor, at grønne investeringer godt må være dyrere end ”sorte” alternativer, så 
længe udgifterne efter deres art kan anses for nødvendige (dvs. at de fremgår af varmeforsyningslovens 

§ 20), og at løsningerne i øvrigt er indkøbt til markedsprisen.  

 
Det kan dog ikke helt udelukkes, at Forsyningstilsynet vil kunne gå ind i en prøvelse af, om en grøn 
løsning har været alt for dyr. En sådan prøvelse ligger i hvert fald inden for tilsynets kompetence.  
 
Derfor er det vigtigt, at man som fjernvarmeselskab i hvert enkelt tilfælde foretager en konkret vurdering 
af, om omkostningerne vil kunne opkræves i varmepriserne, og at man overvejer, hvordan man kan gøre 
den grønne løsning så billig som muligt. 

https://www.ft.dk/samling/20091/lovforslag/L154/som_fremsat.htm
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2005347_P20?src=document


 

 

Samtidig kan det medvirke til at sikre den grønne omstilling, hvis Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeren udnytter hjemlen til at fastsætte klare rammer for, at grønne løsninger kan 
prioriteres over billigere alternativer.  
 
Særligt om geotermianlæg - udgifter til efterforskning 

Geotermiske varmeanlæg kan medvirke til den grønne omstilling.  
 
En udfordring ved geotermiske anlæg er imidlertid, at der, forud for etableringen af et anlæg, er behov 
for at foretage en række undersøgelser (efterforskning). Det fremgår direkte af varmeforsyningslovens § 
20, at udgifter til efterforskning kan indregnes. 
 

Efterforskningsudgifter er karakteriserede ved, at de angår aktiviteter, der har til formål at tilvejebringe 
et beslutningsgrundlag vedrørende mulighederne for at etablere et geotermisk anlæg.  
 
Forsyningstilsynet traf den 1. maj 2019 afgørelse om, at en række efterforskningsomkostninger, som 
ikke førte til etableringen af et geotermisk anlæg, kunne opkræves over varmepriserne. Således kunne 
godt kr. 155 mio. indregnes i varmepriserne, mens godt kr. 5 mio. ikke kunne indregnes.  

 

Afgørelsen er begrundet i en konkret vurdering af, om de enkelte omkostninger skulle anses for at være 
efterforskningsomkostninger.  
 
Konsekvensen af afgørelsen er derfor, at fjernvarmeselskaber har stor sikkerhed for at kunne indregne 
efterforskningsudgifterne i varmepriserne, så længe der rent faktisk er tale om omkostninger til 
efterforskning. Det er i den forbindelse vigtigt, at man ikke - eksempelvis for at spare omkostninger til 
etableringen det geotermiske anlæg - går videre end egentlig efterforskning. 

 
Køb af grøn varme 
Varmeforsyningslovens prisregler skaber incitament til grøn omstilling ved at tillade, at prisen for varme 
fra følgende anlæg og leverandører indeholder et rimeligt overskud, som fastsættes kommercielt, jf. 
varmeforsyningslovens § 20b: 
 

• geotermiske anlæg 
• solvarmeanlæg  
• biogas- eller biomassebaserede varme- eller kraftvarmeværker  

• eldrevne varmepumper 
• industrivirksomheders overskudsvarme  

 
Muligheden for at opkræve overskud kan give det indtryk, at grønne løsninger gerne må have en højere 

pris end alternativerne. 
 
I praksis gør det modsatte sig imidlertid gældende. Grænsen for, hvor stort et overskud der kan 
opkræves, er nemlig substitutionsprisen, dvs. den pris varmekøberen selv kunne producere varmen for 
eller købe varmen fra tredjemand for. Substitutionsprisprincippet kræver dog, at der er et reelt 
alternativ, som kan erstatte varmeleverancen.  
 

Med andre ord er det ikke - efter nugældende praksis - muligt at betale mere for grøn varme, hvis der 
eksisterer et billigere alternativ, som er mindre klimavenligt.   
 
På trods af varmeforsyningslovens formål om at mindske afhængighed af fossile brændsler kommer man 
altså ikke uden om, at varmeplanlægningen i realiteten drives af prisreglerne, i hvert fald når der findes 
billigere alternativer til de grønne løsninger.  

 
Substitutionsprisprincippet pålægger således - når det finder anvendelse - leverandøren af grøn varme 
risikoen for andre leverandørers prisudsving.  
 
Hvis der ikke er eksisterende, reelle alternativer til at købe den grønne varme, finder de almindelige 
prisregler anvendelse - dvs. at prisen fastsættes efter hvile i sig selv-princippet med tillæg af et rimeligt 
overskud. I en sådan situation kan prisen for grøn varme altså godt blive højere end et hypotetisk 

alternativ.  
 



 

Kan forsyningen holde på forbrugerne? 

Uagtet at prisreglerne indeholder visse muligheder og begrænsninger for den grønne omstilling, kan 
prisreglerne ikke stå alene. Dette skyldes dels de bindinger, der er i relation til at etablere 
varmeproduktionsanlæg, dels at kommunerne ikke længere har muligheden for at pålægge slutkunderne 
tilslutnings- og forblivelsespligt.  
 

Tilslutnings- og forblivelsespligt er planlægningsværktøjer, som kan sikre fjernvarmeselskaberne, at de 
får den tilslutning til fjernvarmen, som eksempelvis nye investeringer kræver. Per 1. januar 2019 kan der 
ikke længere pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt. 
 
Konsekvensen heraf er, at fjernvarmeselskaberne ikke alene skal overholde varmeforsyningslovens 
prisregler, men samtidig skal sikre, at priserne over tid holdes i et niveau, som kan konkurrere med 

individuelle opvarmningsmuligheder. Dette pres på prisen kan potentielt få visse fjernvarmeselskaber til 
at vælge billigt frem for grønt. 
 
Ny regulering og effektivisering? 
De ovennævnte rammer for den grønne omstilling af fjernvarmen er under forandring.  
 

Regeringen og en række andre partier indgik i 2016 og 2017 stemmeaftaler om bl.a. at indføre nye 

prisregler i fjernvarmen. De nye prisregler skulle bl.a. have pålagt fjernvarmeselskaberne at effektivisere 
på grundlag af indtægtsrammer og benchmarking. 
 
I januar i år bestilte Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen imidlertid en ny analyse af 
effektiviseringspotentialet i fjernvarmen, herunder hvor stor en del af effektiviseringen der kan realiseres 
med de regler, vi har i dag. I april anbefalede Forsyningstilsynet indtægtsrammeregulering med mulighed 
for at hæve indtægtsrammen, når der foretages investeringer, der bidrager til den grønne omstilling. Det 

skal i den forbindelse kunne dokumenteres, at tiltaget bidrager til den grønne omstilling, at tiltaget er 
nødvendigt, og at investeringen er omkostningseffektiv. 
 
Det er ikke muligt at udlede af Regeringens klimahandlingsplan, hvilken prisregulering vi ser ind i. 
Klimahandlingsplanen har dog stor fokus på, at grønne løsninger skal fremmes til forbrugervenlige priser.  
 

Det er en svær balancegang at finde den rette regulering, som dels sikrer fjernvarmeselskaberne de 
rammevilkår, der muliggør grøn omstilling, og dels sikrer at fjernvarmen forbliver prismæssigt 
konkurrencedygtig i forhold til individuelle opvarmningsmuligheder.  


