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Storbritannien udfordret af massiv 
fossil varmeforsyning

Storbritannien var den første større økonomi til at lovfæste 
sin målsætning om ”net-zero” i 2050. Med denne 
ambition skal al energiproduktion som udgangspunkt 
være CO2-neutral i 2050. Indtil videre har briterne primært 
haft succes med at omstille elsektoren, hvor mere end 
halvdelen af strømmen i 2019 kom fra vedvarende 
energikilder og atomkraft. Varmesektoren domineres 
derimod af naturgas, som er kilden til varme for ca. 85 
procent af landets husholdninger.

Storbritannien har besluttet, at nyopførte boliger fra 
2025 ikke længere må kobles til gasnettet. Den største 
udfordring ligger dog i den eksisterende bygningsmasse. 
En nærliggende del af løsningen kunne være at udbygge 
andelen af fjernvarme, som pt. kun udgør ca. 2 procent 
af varmeforsyningen. Ifølge den britiske regerings egen 
klimapolitiske tænketank bør denne andel mere end 

tidobles frem mod 2050. Det vil ifølge fjernvarmebranchen 
selv kræve investeringer på mellem 30-50 mia. pund. 

Både den britiske og skotske regering har udtrykt 
ambitioner for fjernvarmeudbygningen på forskellig vis. 
Den største barriere for sektorens udvikling vurderes 
at være at få et strategisk politisk sigte og tilhørende 
rammevilkår på plads. Den skotske regering har fremsat 
et første udkast til en fjernvarmelov, mens regeringen i 
London erkender behovet for regulering af sektoren og 
har i mellemtiden dedikeret anseelig økonomiske støtte til 
modning af fjernvarmesektoren.

Danmark sætter ind med erfaring om 
fjernvarme og energieffektivisering

Samarbejdet mellem de danske og britiske myndigheder 
sker gennem udveksling af danske erfaringer med 
regulering af varmeforsyning og videndeling om 
energieffektiviseringstiltag. For eksempel understøtter 
Energistyrelsens eksperter det britiske energiministerium, 

GRØNT STRATEGISK SAMARBEJDE MELLEM DANMARK 
OG STORBRITANNIEN SKAL SKABE GROBUND FOR 
FJERNVARME OG ENERGIEFFEKTIVISERING

Storbritannien skal finde grønne alternativer til sin varmeforsyning, hvis landet skal nå sit mål om at reducere 
CO2-udledninger til ”net-zero” i 2050. Afledt giver det også et væsentligt potentiale for energieffektivisering 
i bygninger. Derfor rådgiver Energistyrelsen og den danske ambassade i London centrale politiske 
institutioner i England og Skotland om hvordan, de kan skabe varige bæredygtige løsninger gennem de rette 
rammevilkår. Samtidigt deler de britiske myndigheder deres viden og erfaringer med Danmark på en række 
andre energifaglige områder.
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Department for Business, Energy & Industrial Strategy, 
så de kan lykkes med en effektiv regulering i storskala. 
Samarbejdet omhandler blandt andet:

• Værdien af fjernvarme og energieffektivitet i bygninger 
for samfund, industri og forbrugere 

• Vigtigheden af langsigtede stabile rammevilkår 

• Synliggøre værdien af planlægning på lokalt og 
kommunalt niveau, der bygger på en national strategi 
og prioritering 

• Mulighederne for grøn omstilling og grøn genstart 
gennem fjernvarmeudbygning og investeringer i 
bygningsmassen

Samtidig er Energistyrelsen i dialog med britiske og 
skotske myndigheder om potentialet i at understøtte 
energieffektivisering af den britiske bygningsmasse. 
Der ses bl.a. på muligheder og perspektiver i 
regulering, digitalisering, supply chain management, 
incitamentsordninger og finansieringsmodeller. 

Videndelingen går begge veje, og de britiske 
myndigheder har værdifuld erfaring indenfor bl.a. vind, 
hydrogen og opsamling og udnyttelse af CO2 (carbon 
capture, utalization and storage), som kan inspirere 
politikudviklingen i Danmark.

Skotland har meget store klimaambitioner 
og henter inspiration i Danmark

Skotland har et af verdens mest ambitiøse lovbundne 
klimamål - 75 procent CO2-reduktion i 2030. For at nå 
dette mål ser skotterne blandt andet et stort potentiale i 
fjernvarme og efterspørger dansk viden og inspiration. En 
central milepæl for skotterne er vedtagelsen af landets 
første fjernvarmelov, hvilket forventes at finde sted i 
begyndelsen af 2021. 

Myndighedssamarbejdet med skotterne omkring 
fjernvarme har derfor strategisk prioritet og har stået 
på siden 2017. Danske eksperter har i denne periode 
deltaget i nationale arbejdsgrupper, afholdt workshops, 
formidlet danske standarder og reguleringsdokumenter, 
givet skriftlige input til reguleringen og holdt tæt løbende 
kontakt med regeringens interne fjernvarmeteam. 

Samarbejdet dækker i dag også energieffektivisering 
i bygninger, hvor gensidig videndeling giver indsigt i 
de mange muligheder og udfordringer, der eksisterer 
inden for sektoren. Indsatsen har indtil videre affødt stor 
interesse i Skotland og forventes at udvikle sig yderligere.

•  Danmark og Storbritannien startede 
energisamarbejdet i 2017 med fokus 
på fjernvarme. I 2019 udstationerede 
Energistyrelsen en energirådgiver samt 
ansatte en energikoordinator på ambassaden 
i London. I 2020 blev samarbejdet udvidet 
til også at omfatte energieffektivisering i 
bygninger. 

•  Energisamarbejdet med Storbritannien 
finansieres gennem eksportordningen 
(Energy Governance Partnership) frem til 
2024 via midler fra Energiaftalen fra 2018. 

•  Samarbejdet er fokuseret omkring det 
britiske energiministerium, Department 
for Business, Energy & Industrial Strategy i 
London og den Skotske Regering.

•  Danmark har 16 myndighedssamarbejder 
om energi med lande, der til sammen 
udleder mere end 60 procent af verdens CO2. 
Ved at udveksle viden og erfaringer med 
partnerlandenes nationale myndigheder, 
styrkes politiske beslutningstagere til at 
træffe bæredygtige og omkostningseffektive 
energipolitiske beslutninger, der understøtter 
den globale grønne omstilling.
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