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Kommissorium for temagruppe 3: Fjernvarme og individuel 
varmeforsyning. 
 

1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde 

Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor 
fossilfri i 2035 og tilsvarende at gøre den regionale transportsektor fossilfri i 2050. Det 
betyder, at energiforsyningen primært skal baseres på vedvarende energikilder.  

På den baggrund er projektet Energi på Tværs iværksat. Frem mod sommeren 2018 
skal projektet komme med forslag til aktiviteter, som bringer os nærmere en fossilfri 
energi- og transportsektor. 

I Region Hovedstaden er ca. 58% af det samlede opvarmningsbehov dækket af 
fjernvarme, mens det resterende varmebehov primært dækkes af naturgas, olie og 
elvarme. Særligt i de mindre byer anvendes olie til opvarmning. 

Mange mindre bysamfund står overfor konvertering af individuel varmeforsyning til 
kollektive fjernvarmesystemer baseret på lokale vedvarende energiressourcer. 
Tilsvarende bør naturgasfyrede boliger og bygninger i mange forstadskommuner 

omlægges til fossilfri kollektiv forsyning. Manglende viden og økonomiske udfordringer 
bevirker, at konverteringen kun sker i mindre omfang. Temagruppen skal bistå med 
forslag til, hvorledes en konvertering kan finde sted samt om en sammenkobling 

mellem eksisterende fjernvarmesystemer er en fornuftig løsning. 

Problemstillingen er ligeledes velkendt i Region Sjælland, hvorfor de inviteres til at 
deltage i temagruppens arbejde. 

Temagruppens medlemmer kan foretage mindre justeringer af gruppens 
arbejdsopgaver på baggrund af deltagernes viden og faglige kompetencer. 

 

2. Formål 

Formålet er at vurdere potentialet for omlægning af individuel varmeforsyning i 
mindre byområder til fjernvarmebaserede systemer, samt driftsmæssige fordele ved 
sammenkobling af fjernvarmesystemer.  

Endvidere analyseres hvorledes naturgasfyrede boliger og bygninger kan omlægges til 
fossilfri kollektiv forsyning. 

har temagruppen til formål at belyse, hvilken rolle forsyningsselskaberne kan spille i 

omstillingen af varmeforsyningen uden for fjernvarmeområderne.   

3. Opgaver 

 
Opgaver:  

Temagruppen har følgende opgaver:  
 

1. Indhente og dele eksisterende viden om fossilfri kollektive varmeløsninger/-

koncepter til omstilling af individuelt varmeforsynede områder. 
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2. Vurdere potentialet for fælles udbygning og sammenkobling af 
fjernvarmesystemer, herunder identificering af mulige investeringer i 
energitransmission på tværs af fjernvarmeselskaber og kommuner.  

 
3. Fremkomme med investeringsoverblik ifm. udvidelse og sammenkobling af 

fjernvarmesystemer. 

 
4. Foreslå finansieringsmodeller og forretningskoncepter, der belyser 

kommunernes og forsyningsselskabernes rolle i omstilling af individuelle 

forsyningsområder uden for eksisterende fjernvarmeområder. Gennemfør 
aktør-analyse. 
 

5. Afholde netværksmøder og faglige seminarer hvor viden og erfaringer deles 
mellem kommuner og forsyningsselskaber.  
 

6. Udarbejde bidrag til den videre strategiske energiplanlægning om omlægning til 
kollektiv varmeforsyning i hovedstadsregionen. 
 

 

4. Leverancer og succeskriterier 

 
Leverancer: 

Temagruppen har følgende leverancer: 
 

A. Konkrete forslag til hvordan fjernvarmeselskaber med fordel kan sammenkoble 

fjernvarmesystemer gennem fælles investering i transmissionsledninger. 
 

B. Forslag til finansieringsmodeller og forretningskoncepter for udrulning af 

kollektive varmeløsninger/-koncepter. 
 

C. Mindst 2 business cases, der belyser effekten og værdien af konvertering fra 

individuel til kollektiv varmeforsyning baseret på f.eks. varmepumper eller 
træpiller 

 

D. Konkrete forslag til omstilling af individuelle forsyningsområder, som kan indgå 
i den fælles strategiske energiplan for Region Hovedstaden. 
 

Succeskriterier:  
Følgende succeskriterier er opsat for temagruppen:  
 

1) At forsyningsselskabernes bestyrelser og den politiske ledelse i kommunerne 
har påtaget sig en aktiv rolle i omstillingen til kollektiv varmeforsyning. 
 

2) At mindst 2 kommuner og/eller forsyningsselskaber er fremkommet med 
forslag til aktiviteter, som vil fremme omstilling til kollektiv fossilfri 
varmeforsyning på kort (før 2020) og mellemlang sigt (2020-2025). 

 
3) Formidling af viden og resultater fra gruppens arbejde til kommuner med 

mange landsbyer med individuel varmeforsyning.  
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5. Tidsramme og aktivitetsplan 

Tidsramme: Januar 2017 – Maj 2018. 

Aktivitetsplan: Refererer til opgaverne beskrevet under afsnit 3.   

Opgave 

Nr. 

Opgavebeskrivelse. Q1 

2017 

Q2 

2017 

Q3 

2017 

Q4 

2017 

Q1 

2018 

Q2 

2018 

1 Indhente og dele eksisterende 
viden om fossilfri kollektive 
varmeløsninger/-koncepter til 
omstilling af individuelt 
varmeforsynede områder. 

      

2 Vurdere potentialet for fælles 
udbygning og/eller udbredelse 
af fjernvarmesystemer samt 
sammenkobling af 
fjernvarmesystemer 

      

3 Fremkomme med 
investeringsoverblik ifm. 
udvidelse, udbredelse og 
sammenkobling af 
fjernvarmesystemer 

      

4 Foreslå finansieringsmodeller og 
forretningskoncepter 

      
 

5 Afholdelse af netværksmøder 
og faglige seminarer 

      

6 Udarbejde bidrag til den videre 
strategiske energiplanlægning i 
hovedstadsregionen. 

      

6. Afgrænsninger og relationer til andre temagrupper under Energi på Tværs 

Der vil i relation til konvertering af varmeforsyningen være et behov for at vurdere 
potentialet for energirenovering. Ligeledes vil den enkelte varmeløsning afhænge af 

den geografiske placering, ressourcegrundlaget i oplandet mv.  

Temagruppens arbejde vil derfor naturligt være tæt forbundet til flere af de andre 
temagrupper og vil særligt kræve koordinering med temagruppe 4 - 

Energibesparelser.  
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7. Temagruppens organisering  

Medlemmerne af temagruppen udpeges af de deltagende kommuner og 

forsyningsselskaber i Energi på Tværs partnerkredsen. Foruden medlemmer fra Energi 
på Tværs partnerkredsen inviteres relevante kommuner og forsyningsselskaber fra 
Region Sjælland til at deltage i temagruppen. 

Energi på Tværs sekretariatet vil deltage i temagruppens arbejde.  

Temagruppen udpeger en tovholder og en assisterende tovholder, som skal lede 
temagruppens arbejde.  

Arbejdsfordelingen aftales indbyrdes mellem deltagerne. Temagruppen fastsætter selv 
antallet af møder og temagruppen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.  

Temagruppen referer til Energi på Tværs projektgruppen, som har det daglige ansvar 

for hele projektets fremdrift. 

 

8. Økonomi/ressourcer/finansiering 

Temagruppens indsats leveres af relevante medarbejdere fra kommuner og 

forsyningsselskaber. Timerne indgår som partnernes medfinansiering af projektet (til 

en timepris a 400 kr./time).  

Ressourceindsatsen indgår i en samlet aftale mellem projektholderen Gate21 og den 
enkelte medlemsorganisation eller kommune. Aftalen omfatter kommunens eller 

forsyningsselskabets bidrag til alle de fem nedsatte arbejdsgrupper samt øvrigt 
engagement. 

9. Evaluering 

Temagruppens arbejde vil indgå i en midtvejsevaluering, som færdiggøres den 1. 
september 2017 og i en afsluttende projektevaluering, som gennemføres i juni 2018. 

Evalueringerne vil primært bygge på deltagerevalueringer og feedback fra de 
deltagende medlemmer. 

På baggrund af midtvejsevalueringen kan der efterfølgende ske justeringer i 

temagruppens aktiviteter eller integration af nye opgaver. 

 


