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 INDLEDNING 1

Nærværende notat er en vejledning til den kommunale energiplanlægger til 

brug i den fremtidige energiplanlægning. Fokus er lagt på hvorledes forskellige 

opvarmningsformer og –behov identificeres i de dele af kommunen, som ikke 

har kollektiv varmeforsyning. 

Hovedindgangen er BBR, hvor det er muligt at lave geografiske udtræk af oplys-

ningerne. Imidlertid er BBR ikke altid et tilstrækkeligt grundlag for projektplan-

lægning, idet der kan mangle oplysninger. 

1.1 HVAD ER DER GALT MED BBR? 

Der har gennem længere tid været kritik af kvaliteten af dataene i registret og 

at de ikke har været opdateret løbende. I 2004 fremlagde Rigsrevisionen en 

beretning, der fastslog problemerne med kvaliteten af oplysningerne i BBR, 

heriblandt at der ikke er overblik over fejlenes art, antal og betydning.  

Når BBR data anvendes til estimering af varmebehov, er det afgørende at kunne 

korrigere for ombygninger og energirenoveringer. De sidste vil sjældent være 

indrapporterede, uanset at der er pligt hertil.  

I april 2015 lavede Energi og Olieforum en opgørelse over antallet af oliefyr der 

blev leveret olie til. Opgørelsen viste at der i 2014 blev leveret olie til 87.000 

oliefyr, men der ifølge Dansk Statistik skulle være mindst 231.000 oliefyr. Data-

ene i Dansk Statistik leveres af BBR. Overestimeringen af oliefyr i BBR skyldes 

hovedsageligt manglende indberetning fra boligejerens side når denne får sit fyr 

udskiftet eller installerer en supplerende varmekilde. Dog viser oliefyrseksem-

plet tydeligt, at der i BBR registreret er en række mangelfulde data og at dette 

derfor ikke kan benyttes som en retvisende database. 

1.2 HVAD GØR JEG SÅ? 

Størstedelen af dataene kan dog stadig skaffes men der skal benyttes en række 

forskellige kilder. I dette notet gennemgås de forskellige datakilder og efterføl-

gende hvad man som kommunal energiplanlægger kan gøre for at opgøre var-

megrundlaget for eksempel et tilbud om varmeydelser via varmepumper.  

 

  



  

 

 

 

 
2 Demonstration af VE-baserede opvarmningsformer www.niras.dk 

 DATAKILDER 2

I følgende afsnit gennemgås de forskellige datakilder for de forskellige opvarm-

ningsformer.  

 

Fjernvarme 

Alle fjernvarmeselskaber sidder med oplysninger om hvem der modtager varme 

fra dem. Dette inkludere oplysninger om forbrugerne, adresser og forbrug i fysi-

ske enheder (MWh, m3). Kommunen kan dermed ved at tage kontakt til deres 

fjernvarmeselskaber skabe et overblik over fjernvarmekunder. For områder med 

sammenlignelig bebyggelse kan fjernvarmeopgørelser anvendes til at estimere  

varmebehov i tilsvarende individuelt opvarmende bebyggelser. 

 

Naturgas 

På samme fod som fjernvarmeselskaberne 

har naturgasselskaberne en komplet oversigt 

over deres kunder. Herunder mulighed for at 

koble gassalg (m3) op med specifikke adres-

ser. For områder med sammenlignelig be-

byggelse kan fjernvarmeopgørelser anvendes 

til at estimere  varmebehov i tilsvarende indi-

viduelt opvarmende bebyggelser. 

 

Elvarme 

Bebyggelser kan opvarmes med el enten via 

en varmepumper eller ved almen elvarme. 

Elselskaberne har opgørelser over salg af el 

til samtlige kunder.  

 

Siden 1. januar 2015 har det været muligt at opnå en reduktion af elafgiften så-

fremt elvarme er den primære opvarmningsform. Elvarme defineres her både 

som elvarme og varme fra varmepumper. Reduktionen i elafgift gælder for den 

del af elforbruget som er højere end 4.000 kWh pr. år. Før dette er muligt skal 

borgeren registrere den nye opvarmningsform hos BBR samt fortalt elselskabet 

om ændringen. Reduktionen i elafgiften giver et incitament for forbrugerne af 

elvarme at registrere deres opvarmningsform hos BBR. Det kan dermed forven-

tes at BBR på denne opvarmningsform er opdateret. Dataene i BBR opdateres 

løbende og vil kunne rekvireres fra dag til dag.  

 

Træpiller 

Træpillefyr er blevet ganske populære som en erstatning for oliefyr. Dette er især 

gældende i områder udenfor det kollektive forsyningsområde (fjernvarme og 

naturgas). Fordelene er at brændslet er billigt da det er fritaget CO2-afgiften. 

Beboere med træpillefyr køber træpiller mange steder, herunder i byggemarke-

Teoretisk varmebehov ikke 

retvisende: I et område med 

naturgas har vi sammenlig-

net varmebehovet beregnet 

ved hjælp af BBR og SBI 

date med naturgasforbruget. 

Efter graddage korrektion 

og indregning af virknings-

grader for naturgaskedler 

var det faktiske varmebehov 

19/% lavere end det teoreti-

ske for naturgaskunderne. 
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Oliekunder i BBR har ikke 

altid oliefyr: I et lokalområde 

har vi været i kontakt med 

71/ % af de ejendomme, 

som var registreret som 

olieopvarmede bygninger i 

BBR. Af disse havde 41% 

oliefyr. Øvrige opvarmnings-

former var træpiller, gas, 

brændeovn og andet fast 

brændsel.  

der, så det er ikke muligt at indhente oplysninger centralt om træpilleforbruget i 

enkelte ejendomme.  

 

Uanset at der er indberetningspligt, tyder EOFs undersøgelse nævnt ovenfor på, 

at der findes ikke-registrerede træpillefyr. Der er derfor behov for at verificere 

opvarmningsformen, hvor der kan tænkes at forekomme træpillefyr eller lignen-

de. 

 

Olie 

Olie til oliefyr kan enten leveres med tankbil 

eller ejeren kan selv hente olie til sit fyr. Olie-

selskaberne vil kunne bruges til at skabe et 

billede af oliekunderne, men det vil ikke være 

komplet da kunder selv kan købe noget ude-

fra.    

 

Som beskrevet i afsnit 1 har Energi- og olie-

forum lavet en opgørelse over alle som har 

fået leveret olie i Danmark i 2014
1
. Af hensyn 

til fortrolighed er det kun muligt at opgive 

antallet af oliefyr pr. kommune og desværre 

ikke mere detaljeret. Opgørelsen kan såle-

des bruges til at vurdere, om det registrerede antal oliefyr i et område er sand-

synligt, for eksempel sat i forhold til det samlede antal i kommunen. 

Nedenfor ses en overordnet opgørelse over antal oliekunder i 2014 per kommu-

ne. 

                                                      
1
 Notatet findes her: 

http://www.eof.dk/~/media/Grafer%20og%20pdf/Oliefyr%20i%20Danmark%202015-
03-19(1).ashx  
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Antal oliefyr som fik leveret fyringsolie i 2014. Kilde: Energi- og olieforum 

   

 

Skorstensfejere 

Som et supplement til BBR og Energi- og olieforum har vi undersøgt mulighe-

derne for at få data fra skorstensfejerne. Skorstensfejerne kender til varmeinstal-

lationerne i de forskellige beboelser og kan derfor medvirke til at fremskaffe op-

lysninger på oliefyr, træpillefyr og andre varmekilder  i kommunerne. Da skor-

stensfejere har lokale monopoler er de en forholdsvis enkel indgang til opgørelse 

af opvarmningsformer.  

Der er dog stor forskel i hvordan de enkelte skorstensfejere opbevarer deres 

data og ikke alle kan derfor fremskaffe disse elektronisk.  

Energimærker 

Alle nye boliger som sælges skal have udarbejdet et energimærke. I disse frem-

går opvarmningsformen og disse kan derfor ligeledes benyttes til at opgøre op-

varmningsformen for kommunens bebyggelser.   

NIRAS er på nuværende tidspunkt i gang med at udvikle en prototype hvor man 

kan inkorporere energimærkerne i en GIS applikation og derved udvælge et 

specifikt landområde og få oplyst de eksisterende energimærker.  



  

 

 

 

 
5 Demonstration af VE-baserede opvarmningsformer www.niras.dk 

 FREMGANGSMÅDE 3

Da der på nuværende tidspunkt ikke findes en komplet og korrekt oversigt over 

de forskellige opvarmningsformer og de enkelte ejendommes tilstand i kom-

munerne vil man som kommunal planlægger først og fremmest skulle skabe et 

overblik over de forskellige opvarmningsformer. Det anbefales at tage udgangs-

punkt i BBR data.  

3.1 FREMSKAF BBR DATA OG SUPPLER  

Af BBR registret kan kommunerne udtrække den samlede oversigt over bebyg-

gelser i et givent område. Herefter bør kommunen tage fat i de beskrevne data-

kilder fra afsnit 2 og begynde at fremskaffe dataene for de forskellige opvarm-

ningsformer. 

Det kan forventes at det for en del af bygningerne ikke vil være muligt at frem-

skaffe data. 

3.2 STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNINGSVÆRKTØJ 

NIRAS har udviklet et værktøj til at skabe et overblik over bebyggelserne, deres 

opvarmningsform og varmebehov.  

Brugen af værktøjet er tænkt som en iterativ proces. Først indtastes den eksi-

sterende BBR data, som herefter tilrettes vha. de alternative datakilder som 

beskrevet i afsnit 2. Værktøjet bruges altså til at skabe et overblik over dataene.  

3.3 DATA FOR DE MANGLENDE BYGNINGER  

Det forventes at det for en række bebyggelser ikke vil være muligt at bekræfte 

opvarmningsformen. For disse anbefales det at kommunen tager kontakt og 

spørger ind til følgende: 

• Er boligens areal korrekt angivet? 

• Er varmeinstallationen og brændslet korrekt angivet? 

 

Disse oplysninger rettes til i værktøjet.  

3.4 SPØRGESKEMA 

Når tilgængelige data er registreret jævnfør ovenfor, og den potentielle mål-

gruppe for f.eks. en varmepumpeløsning er identificeret, anbefales det at tage 

kontakt (evt. via interviewtjeneste) til de omfattede husstande for dels at verifi-

cere deres data og undersøge deres interesse for en varmepumpeløsning.  

Det anbefales, at der tages direkte kontakt til i hvert fald et repræsentativt ud-

snit af beboere i et konkret område.  
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Kommunen kan selv vælge hvordan de ønsker at tage kontakt til borgeren, det 

vurderes dog at der bør spørges ind til:  

• Er boligens areal korrekt angivet? 

• Antal beboere (fordelt på voksne og børn)  

• Er varmeinstallationen og brændslet korrekt angivet? 

• Hvad er brændselsforbruget? 

• Alder på varmeinstallationen 

• Har beboeren interesse i en alternativ og billigere løsning og ønsker de 

et tilbud? 

• Herefter foretages en endelig tilretning af data i værktøjet. 

3.5 DEN ENDELIGE OVERSIGT 

I værktøjet har kommunen nu adgang til en opdateret oversigt over opvarm-

ningssituationen i de udvalgte dele af kommunen, og potentialet for tilbud om 

f.eks. varmetjenester via varmepumper.  

Den strategiske energiplanlægning er forskellig fra kommune til kommune og 

det vil derfor være forskellige opvarmningsformer man vil være interesseret i at 

omstille, og forskellige løsninger man ønsker at fremme. Gennem værktøjet kan 

man få dannet sig en oversigt over de bebyggelser man ønsker at omstille til 

anden opvarmningsform.   

 


