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Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeudbygning i Herlev 

Kommune 

 
Afgørelse 
Herlev Kommunes Miljø-, Klima-, og Teknikudvalg har på sit møde den 26. september 

2022 godkendt projektforslag for fjernvarme etape 1 til Herlev Kommune, som blev 

fremsendt til Herlev Kommune den 11. august 2022. 

 

Projektforslaget er udarbejdet i henhold til varmeforsyningsloven1 og 

projektbekendtgørelsen2.  

 

Godkendelsen gives i henhold til Varmeforsyningslovens § 4 og Projektbekendtgørelsens § 

3, stk. 1 og bilag 1, pkt. 2.1. og 3.1.  

 

Projektforslaget er fase 1 af den samlede fjernvarmekonvertering i Herlev Kommune, og 

vedrører godt 2.800 bygninger, svarende til 2/3 af det samlede antal naturgaskunder i 

kommunen, beliggende i de områder, som Vestforbrænding betegner som 3.21.1 

(bebyggelser omkring Hjortespringvej, Herlevhuse og Eventyrkvarteret (nordlige del)) og 

3.23.1 (Tvedvangen). Områdets afgrænsning og fjernvarmeledningernes forventede 

placering og tilslutning til eksisterende ledning er skitseret på nedenstående oversigtskort. 

 

 
 

 

 
1 Lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse, LBK nr 2068 af 16/11/2021 
2 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr 818 af 

04/05/2021 

29-09-2022 
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Vilkår 
Herlev Kommunes godkendelse af projektforslaget for fjernvarme etape 1 til Herlev 

Kommune meddeles på følgende vilkår 1-2: 

1. Anlægget skal etableres og drives som beskrevet i projektforslaget af 11. august 

2022. 

2. Er anlægsarbejdet ikke påbegyndt inden for 2 år fra projektgodkendelse, vil 

projektgodkendelsen bortfalde, og projektområdet vil overgå til individuel 

varmeforsyning. 

 

Gyldighed 
Afgørelsen omfatter ovennævnte fjernvarmeprojekt og gælder alene godkendelse efter 

varmeforsyningslovens bestemmelser. Øvrige nødvendige godkendelser og tilladelser skal 

indhentes særskilt. 

Godkendelsen af projektet efter varmeforsyningsloven gælder fra dags dato. Godkendelsen 

af projektet falder bort, hvis den ikke udnyttes inden 2 år efter meddelelsen, hvilket også 

fremgår af godkendelsens vilkår 2.  

 

Høring 
Projektforslaget har været i 4 ugers høring ved de høringsberettigede parter, Radius Elnet 

og Evida, fra den 19. august 2022 til den 16. september 2022. Der er i høringsperioden ikke 

gjort indsigelser til projektforslagets godkendelse. 

 

Energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af 

projektforslaget 
Der er i henhold til Projektbekendtgørelsens § 19, stk. 1 foretaget en energimæssig, 

samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet, forud for godkendelsen. 

Vurderingen er foretaget på baggrund af forudsætningerne i Projektbekendtgørelsens 

kapitel 3.  

 

Projektforslaget for fjernvarmeforsyning til ca. 2.800 af kommunens nuværende 

naturgaskunder er i overensstemmelse med kommunens kommende DK2020 

klimahandleplan og den kommende varmeplan. Ved konvertering af alle de nuværende 

olie- og naturgaskunder i projektområdet, vil der kunne opnås en umiddelbar CO2-

reduktion på ca. 6.000 tons/år, som stiger til ca. 9.000 tons/år, når fjernvarmen fra 

Vestforbrænding er blevet helt CO2-neutral. Det svarer til en årlig reduktion på ca. 3,5 ton 

CO2 pr. husstand/bygning. 

 

I henhold til Herlev Kommunes klimamål, er det antaget, at scenarier, hvor individuel 

naturgasforsyning bevares, ikke skal anses som relevante scenarier til brug for de 

samfundsøkonomiske analyser. Projektforslaget er derfor ikke vurderet i forhold til fossile 

brændsler, men i stedet med et scenarie, hvor naturgaskunderne anskaffer sig en individuel 

varmepumpe. Muligheden for at se bort fra fossile brændsler følger af 

Projektbekendtgørelsens § 16, stk. 5. 

 

Projektforslaget udviser en solid positiv samfundsøkonomi på 47 mio. kr. i forhold til 

referencen med individuelle luft/vand varmepumper.  

 

Følsomhedsberegningerne viser, at der stadig er en samfundsøkonomisk besparelse ved 

projektet i forhold til referencen ved bl.a. højere investeringsomkostninger.  

 

Med etablering af fjernvarmeforsyning i projektområdet vil kunderne desuden opnå en 

besparelse på 23% i forhold til en alternativ ny varmepumpe, hvilket svarer til en positiv 
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brugerøkonomi på 93 mio. kr.  Selskabsøkonomisk vil projektforslaget ligeledes være 

rentabelt, da der over en 20-årig periode forventes en positiv selskabsøkonomi på 4 mio. kr. 

Projektet som helhed vurderes som værende både samfundsøkonomisk og miljømæssigt 

fordelagtigt og dermed i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens 

formålsbestemmelse jf. § 1, stk.1. 

 

Arealafståelse og servitutter 
Projektet medfører ikke behov for arealafståelser eller servitutpålæg, da 

fjernvarmeledningsanlæg, bortset fra stikledninger, som udgangspunkt anlægges i 

offentlige og/eller fælles vejarealer. Der er ikke identificeret kritiske strækninger, hvor 

projektforslaget kun kan gennemføres, hvis ledningerne etableres på private matrikler. 

Vestforbrænding vil dog indgå aftaler med grundejere om at placere ledninger på deres 

matrikler, hvor det kan være til fælles fordel. Der skal tinglyses en deklaration for alle 

fjernvarmedistributionsledninger, der er beliggende på private matrikler. 

 

Vurdering af virkninger på miljøet 
Projektet er omfattet af Miljøvurderingsloven (Bekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af 

lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). I lovens 

bilag 2 hører projektets fjernvarmenet under punkt 3b) om industrianlæg til transport af gas, 

damp og varmt vand. Et projekt omfattet af lovens bilag 2 må ikke påbegyndes, før 

kommunen skriftligt har meddelt bygherren ud fra ansøgning og screeningsafgørelse, at 

projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det betyder, jf. 

bekendtgørelsens § 21, at projektet skal screenes efter kriterierne i bekendtgørelsens bilag 6 

for at vurdere, hvorvidt det vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet og dermed skal 

underkastes miljøkonsekvensvurdering og tilladelse.  

 

Herlev Kommune har den 1. september 2022, på baggrund af en screening, meddelt 

Vestforbrænding, at projektforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da 

virkeliggørelse af projektet ikke vurderes at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet. 

 

Forsyningspligt til bebyggelser i projektområdet og tidsplan for 

fjernvarmeudbygning 
Med godkendelse af projektforslaget har Vestforbrænding fra dags dato forsyningsret og 

forsyningspligt til varmeforsyning af bebyggelser i projektområdet, og ejendomsejere vil 

dermed få mulighed for at vælge fjernvarme. Lovgivningen anviser, at alle potentielle 

kunder omfattet af et projektforslag skal være tilbudt fjernvarme indenfor 5 år fra 

godkendelse, dvs. senest i 2027. 

 

Ifølge det godkendte projektforslags tidsplan, vil der ske følgende udbygningstakt frem 

mod 2027: 

 

 
 

 

 

 

 

Prognose for udbygning af nye områder 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Varmeplandistrikt 3.21.1 0% 10% 30% 60% 90% 100%

Varmeplandistrikt 3.23.1 0% 10% 30% 60% 90% 100%

I alt (%) 0% 10% 30% 60% 90% 100%

I alt antal bygninger (estimat) 0 280 840 1.680 2.520 2.800
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Klagevejledning 
Herlev Kommunes afgørelse kan jævnfør Projektbekendtgørelsens § 24, stk. 2 påklages til 

Energiklagenævnet.  

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt. Det vil sige, at fristen for at klage er til og 

med 27. oktober 2022. 

En eventuel klage skal indtastes i og sendes elektronisk via Klageportalen til 

Energiklagenævnet. Energiklagenævnet orienterer kommunen om klagen. Orienteringen, 

herunder fremsendelse af en kopi af klagen, sker hurtigst muligt og senest 7 dage efter 

klagen er modtaget. 

En eventuel klage over afgørelsen har ikke umiddelbart opsættende virkning. 

Energiklagenævnet kan dog i særlige tilfælde afgøre, at en klage skal have opsættende 

virkning. Påbegyndelse af projektet inden for 4 ugers klagefristen sker på projektansøgers 

ansvar.  

 

  
Venlig hilsen 

 

Jeppe Krommes-Ravnsmed 

Klima- og varmeplanmedarbejder  

Grøn omstilling og Erhverv 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/energiklagenaevnet/

