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Regeringens udspil - ”Danmark kan mere II”
Regeringen kom 19. april med udspillet 
"Danmark kan mere II" 

Kommunerne blev bedt om:

• At udarbejde planer for grøn varme i 
områder, der i dag er gasforsynede,

• Sende brev til alle husejere med gas- og 
oliefyr, med besked om hvorvidt de kan få 
fjernvarme, eller skal udskifte gasfyret med 
en varmepumpe inden udgangen af 2022.

Vejle Kommune er på forkant



Politisk fokus på at udnytte fjernvarme

Klima-, Natur- og Miljøudvalget har vedtaget fire politisk vedtagne pejlemærker for hurtigere 
udrulning af fjernvarme:

1. Kortlægning af nye områder til fjernvarme

2. Indmeldelse om planer frem til 2025 fra fjernvarmeværker

3. Informationsbrev til borgere der bor inden for fjernvarmeområder, men har gas- eller oliefyr

4. Pilotprojekter med nærvarme uden for fjernvarmeområder.



Fjernvarme – Grønt, klimavenligt og nemt

• Fjernvarme har i Trekantsområdet en lav CO2-udledning, da en stor del af fjernvarmen i 
kommunen kommer fra overskudsvarme.

• I de kommende år forventer vi at andelen af overskudsvarme i fjernvarmen stiger.

• Vi skal derfor over på grøn fjernvarme de steder, hvor fjernvarmen er den bedste løsning.

• Så kan vi bruge strømmen på øget forbrug til elbiler, produktion af brint/ammoniak, 
industriproduktion og meget andet.



Kan jeg få 
fjernvarme?

Ja

Nej
Er der grundlag 
for lokalvarme?

Ja

Nej Varmepumpe



Status



Input fra 
fjernvarme



COWI analyse
Screening af fjernvarme 
og nærvarmepotentiale.

Konkretiseres i alle 
områder med specifik 
afgrænsning, 
varmegrundlag og 
økonomisk overslag.

Analysen er klar inden 
sommerferien. 



Samlet
Input fra 
fjernvarmeselskaber og 
COWI analyse



Tilslutningspligt til naturgas ophørt

Januar 2019: Vi kan ikke længere fastsætte tilslutningspligt i lokalplaner.
Eksisterende tilslutningspligt er fortsat gældende. 

Juli 2022: Tilslutningspligt til naturgas forventes ophæve i eksisterende områder 



Varmeplanlægning - projektgodkendelse

Afklaring - nok tilmeldte i et område

Proces

Offentlig høring

Politisk behandling

Politisk behandling – endelig vedtagelse

Indledende sagsbehandling

Teknik & Miljø – Plan 2021

4 uger Høring 

og orientering af KNMU

Sagsbehandling4
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d
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4 uger
Klagefrist

Projektforslag indsendes


