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SAGSFREMSTILLING
Viborg Kommune deltager i et projekt om at gøre data om varmeforsyning offentligt tilgængelige på
PlanSystemDK. Det drejer sig om afgrænsning af kollektive varmeforsyningsområder og om forbud
mod elvarme inden for disse områder. I den forbindelse er der behov for at sikre, at vi indberetter
korrekte oplysninger. Derfor har forvaltningen udarbejdet et projektforslag for afgrænsning af områder
udlagt til kollektiv varmeforsyning i Viborg Kommune. Områderne er udlagt til fjernvarme eller
individuel naturgas, men er ikke nødvendigvis som sådan kollektivt forsynede, da det kræver, at der
også er godkendt projekter for etablering af ledningsnet på distributionsniveau.
Samtidig afdækker projektet, hvor der skal meddeles forbud mod elvarme, jf. tidligere lovgivning
herom.
Projektforslaget medfører ikke ændringer i de gældende områdeafgrænsninger. Med projektet samles
alle varmeplanerne og de godkendte varmeprojekter fra de 7 tidligere kommuner i en samlet oversigt
over gældende områdegrænser for varmeforsyningen i kommunen. Derved opnås et mere enkelt
administrationsgrundlag. Projektforslaget fremgår af bilag 1. Det bemærkes, at der i bilag 1 kun er en
tegnforklaring på det første kortbilag (oversigtskortet over hele Kommunen).
Projektet skal behandles af Byrådet i henhold til ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for
kollektive varmeforsyningsanlæg 795 af 12/7 2012” (projektbekendtgørelsen).
Planlægningsopgaver vedr. varmeområdet varetages af Klima- og Miljøudvalget jf. styrelsesvedtægten
for Viborg Kommune.
Høring af berørte parter
Forvaltningen har i henhold til projektbekendtgørelsen foretaget en 4 ugers høring af alle
forsyningsselskaber i Kommunen fra den 4. september til den 5. oktober 2012.
Der er indkommet 7 høringssvar til projektforslaget, som fremgår af bilag 2.
Behandlingen af høringssvar fremgår af bilag 3.
Forvaltningens forslag til rettelser i projektet fremgår af bilag 4.
Høringssvarene omhandler:
· forsyningspligt i forsyningsområder,
· rettelser, så projektforslaget bliver i overensstemmelse med gældende varmeplaner og
godkendte varmeprojekter,
· ønsker om udvidelser og indskrænkninger i forsyningsområder,
· ønsker om konverteringer af naturgasområder til fjernvarmeområder, og
· fremme af muligheden for anlæg til varmeproduktion på biomasse ved udvidelse af
varmebehovet i fjernvarmen ved byudvikling og konverteringsprojekter.
Udvidelse, indskrænkning eller konvertering af forsyningsområder er i sig selv godkendelsespligtige
projekter, der som minimum kræver, at der udarbejdes samfundsøkonomiske analyser af relevante
scenarier. Kommunen kan således ikke godkende et ændret projektforslag på det foreliggende
grundlag. Forvaltningen anbefaler derfor, at projektforslaget godkendes i dets nuværende form.
Ændringsforslagene kan så efterfølgende behandles i selvstændige projekter.
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Forvaltningen forventer at kontakte de respektive varmeværker om deres aktuelle ønsker om
udvidelser og indskrænkninger i forsyningsområder, samt øvrige forsyningsselskaber hvor der er
behov for, at varmeplanlægningen koordineres med kommune- og lokalplanlægningen.
Lovgrundlag
Projektets gennemførelse kræver godkendelse af Byrådet. Forinden Byrådet kan meddele
godkendelse, skal Byrådet jf. projektbekendtgørelsen foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk
og miljømæssig vurdering af projektet. Byrådet skal ved vurderingen påse, at projektet er i
overensstemmelse med varmeforsyningsloven, herunder formålsbestemmelsen, samt at projektet ud
fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.
Forvaltningens vurdering
Forvaltningen vurderer, at projektforslaget opfylder betingelserne i projektbekendtgørelsen:
· Projektet er i overensstemmelse med varmeforsyningslovens formålsbestemmelse.
· Projektet har ingen konsekvenser for samfunds-, bruger- eller selskabsøkonomi, ej heller for
miljø- og energimæssige forhold, da projektforslaget kun stadfæster de eksisterende forhold.
Elvarmeforbud
Energistyrelsen har ved brev af 6. maj 1994 pålagt Byrådet at nedlægge forbud mod etablering af elopvarmning for både eksisterende og ny bebyggelse i områder, der er eller bliver udlagt til kollektiv
varmeforsyning. Brevet fremgår af bilag 5. Byrådet skal således samtidig med projektgodkendelsen
nedlægge elvarmeforbud i projektforslagets forsyningsområder.
Formålet med et forbud mod elvarme er at sikre, at bebyggelse etableres med, eller bevarer, et
vandbaseret opvarmningssystem, så bebyggelsen kan overgå til kollektiv varmeforsyning, når det er
aktuelt.
Som følge af brevet fra 1994 skulle kommunalbestyrelserne gennemføre påbuddet inden den 1.
oktober 1994, for så vidt angik de eksisterende forsyningsområder. Det er usikkert, hvorvidt og i
hvilket omfang forbuddet er blevet effektueret inden for fristen og i den videre planlægning i de
tidligere kommuner. Viborg Kommune kan med sikkerhed efterleve sin forpligtigelse ved at
gennemføre et nyt samlet elvarmeforbud gældende for alle kollektive varmeforsyningsområder i
Viborg Kommune.
Hvis udvalget vedtager et forbud, vil forvaltningen offentliggøre det på Kommunens hjemmeside på
www.viborg.dk/varmeplan under ”hvad gælder på min ejendom”. Forbuddet træder først i kraft ved
offentliggørelsen. På hjemmesiden kan der oplyses om regler om undtagelser og dispensation fra
elvarmeforbuddet som følger af § 19 i bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive
varmeforsyningsanlæg. Et udkast til indhold på hjemmesiden fremgår af bilag 6.

BILAG
1 Åben
2 Åben
3 Åben
4 Åben
5 Åben
6 Åben

Projektforslag for afgrænsning af kollektive forsyningsområder
Høringssvar
Behandling af høringssvar
Rettelser til projektforslag
Energiministeriets skrivelse af 6. maj 1994
Udkast til hjemmeside

2340332/12
2334317/12
2339720/12
2340082/12
2340403/12
2340407/12

INDSTILLING
Direktøren for Teknik & Miljø indstiller,
at

udvalget godkender projektforslaget for afgrænsning af varmeforsyningsområder i Viborg
Kommune med de i bilag nr. 4 nævnte rettelser.

at

udvalget nedlægger forbud mod etablering af elopvarmning som beskrevet.
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BESLUTNING I KLIMA- OG MILJØUDVALGET DEN 01-11-2012
Indstillingen blev godkendt
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