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• Ny regering i Tyskland…
• …hvor vigtig er varmesektoren for den tyske grønne 

omstilling?
• Ny minister klar med dramatisk omlægning af 

varmesektoren
• Varmesektoren afgørende brik i puslespillet
• Tysklands strategi for varmesektoren
• Varmeplanlægninger: Udfordringer og mulige 

løsninger
• Inspiration fra den danske tilgang til varmeplaner
• Sammenfatning.

AGENDA
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• Ny tysk regering – 8. december 2021
• Ny erhvervs- og klimaminister annoncerer energi- og klimapolitisk udspil –

11. januar 2022
• ”Drastisk efterslæb og hidtidige tiltag utilstrækkelige og derfor klimamålene for 

2022 og 2023 nok ikke indfriet”.
• Brug for tredobling af hastigheden med at nedbringe drivhusgasudledningen.
• Ambitiøs VE-udbygning og mål for klimaneutral varme
• Fordobling af hidtidige mål for grøn brint.

NY REGERING I TYSKLAND



…HVOR VIGTIG ER VARMESEKTOREN FOR DEN TYSKE GRØNNE OMSTILLING?
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• Varmesektoren står for over 50% af 
Tysklands totale energiforbrug…

• Ingen grøn energiomstilling uden 
grøn omstilling og udbygning af 
varmesektoren eller…

• ”Keine Energiewende ohne
Wärmewende”



• 50% 
vedvarende 
energi i 
varmemixet i 
2030

• …i dag er tallet 
ca. 15%

NY MINISTER KLAR MED DRAMATISK OMLÆGNING AF VARMESEKTOREN



• Christian Maaß, Leiter der Abteilung Energiepolitik -
Wärme und Effizienz im BMWK:

• “Heating grids are the key to an affordable heating 
transition. They rank really high on the government’s 
agenda for this legislative period”.

• Attraktiviteten af FV er ikke blevet mindre af krigen i 
Ukraine

• Ifølge Dansk Fjernvarme har 90% af de danske FV-kunder 
– på trods af den ellers dramatiske udvikling på de 
globale energimarkeder - ikke oplevet prisstigninger.
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FJERNVARME AFGØRENDE BRIK I PUSLESPILLET
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• Klimaområdet fik fornyligt grundlovsstatus i Tyskland
• Siden Forfatningsdomstolen bestemte, at landets klimapolitik var i konflikt med 

grundloven da den manglende de nødvendige ambitioner.
• Efter dette satte den føderale regering 2030-klimamålene op fra 55% til 65%, 

hvilket betyder klimaneutralitet i 2045 i stedet for 2050.
• Yderligere skulle sammensætningen i den nye klimalov betyde ændringer for 

varmesektoren
• Mange såkaldte Stadtwerker har påtaget sig klimamålene fra føderalt niveau 

og derigennem forpligtet sig til egne roadmaps mod grønne omstillingsplaner.

TYSKLANDS STRATEGI FOR VARMESEKTOREN (1)
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• Føderalt støtteprogram til Stadtwerker starter snart (”Bundesförderung
effiziente Wärmenetze, BEW”) bl.a. med støtte til:

• Investeringer forbundet til udbygning, grøn omstilling af varmenet
• Driftsbonus (udbetalt pr. KWh) for solvarmeanlæg og store varmepumper.

• Udvidet fokus på varmeplanlægning, som nøgleinstrument til grøn omstilling
• Delstater som fx Baden-Württemberg og Schleswig-Holstein allerede gjort det 

til krav for større kommuner
• BMWK går nu efter, at udrulle varmeplanlægning over hele landet.

TYSKLANDS STRATEGI FOR VARMESEKTOREN (2)



• National udrulning af påkrævet kommunal varmeplanlægning 
kunne umiddelbart inkludere ca. 700 kommuner
• Nogle kommuner udfordret på manglende kapacitet
• Kapacitet forsøgt løst med nyt nationalt kompetencecenter for 

varmeomstilling (Kompetenzzentrum Wärmewende, KWW) 
beliggende i Halle

• Kommuner dog i sidste ende selv ansvarlige for selve 
udarbejdelsen af varmeplanerne – vil nok ofte blive gjort med 
hjælp fra eksterne konsulenter.

VARMEPLANLÆGNINGER: UDFORDRINGER OG MULIGE LØSNINGER



• Involvering af relevante interessenter og partnerskaber afgørende 
for succesfuld implementeringer af varmeplaner.
• Bringe lokale myndigheder, forsyningsselskaber, boligforeninger og 

borgere sammen for at komme med idéer og bekymringer ført til 
høj accept af varmeplanlægning og fjernvarme.

• Energistyrelsen deler relevante danske erfaringer og værktøjer 
med tyske samarbejdspartnere - fx
• Teknologikatalog udarbejdet for/i samarbejde med kolleger i 

Baden-Württemberg – kunne senere udrulles nationalt.
• Varmeplanlægning kan være et værktøj hvorved kommuner kan 

tage teten og derigennem styrke lokalt samarbejde og indflydelse.

INSPIRATION FRA DEN DANSKE TILGANG TIL VARMEPLANLÆGNING
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SAMMENFATNING
Varme/fjernvarme udråbt som nationalt 
nøgleværktøj i den grønne energiomstilling
• Mange kommuner skal i gang at udarbejde 

og implementere varmeplaner og mange af 
dem gjort det før.

• Vigtigt danske FV-virksomheder fokuserer på 
samarbejde med tyske partnere og dele 
danske kompetencer med relevante 
kommunale beslutningstagere.

• Energistyrelsen arbejder på udvidelse af 
energisamarbejderne i Tyskland - både på 
nationalt og regionalt plan (Hessen & BMWK).



• Kommunikere vigtigheden af fjernvarme ifm den 
nuværende sikkerhedspolitiske krise

• Fjernvarme kan hjælpe lande udfase gas og 
samtidig understøtte deres grønne energiomstilling.

• Målgruppen inkluderer lige nu fx International 
Energy Agency og udvalgte samarbejdspartnere i 
myndighedssamarbejder.

FJERNVARME FOR SIKKERPOLITIK
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TAK…
NOGLE

SPØRGSMÅL?
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