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Fakta - 
demonstrationsprogrammet 

Mio. Kr. 2015 2016 I alt 

- VP-demonstrationsprogram 27,5 27,7 55,2 

 

• Tilskudsordning for varmepumper til fjernvarmeproduktion 
• Demonstration af teknologi, drifts- og selskabsøkonomiske fordele  

• Kickstarte udbredelsen af teknologien 

• Fremme elektrificeringen af fjernvarmesystemet 

 

• Målgruppe 
• Decentrale naturgasfyrede fjernvarmeværker/net 

 

• Regler og administration 
• Bekendtgørelse nr. 849 og nr. 850 af 1. juli 2015 

• EU-Kommissionens forordning nr. 651 af 17. juni 2014 (Gruppefritagelsesforordning)   



Baggrund for indsatsen 

• Drejebog og Inspirationskatalog 

 

• Endnu ikke offentliggjort rapport  
• Karakteristik af målgruppe og decentrale anlægskoncepter med store varmepumper 

• Design af tilskudsordning 

• Fastlæggelse af støtteprocent og målgruppe 

 

 

 

 



Forarbejde for tilskudsordningen 

• Juridiske forhold 

• Bekendtgørelser  

• Godkendelse af ny minister 

• Anmeldelse til EU 

• Udarbejdelse af ansøgningsmateriale 

• Vejledning - to versioner 

• Ansøgningsskema og Projektbeskrivelse 

• Case-eksempler 

 

 



Ansøgerfelt 

• 22 ansøgninger 

• Samlet kapacitet:   51,5 MW-varme 

• Samlet anlægspris:  ca. 356 mio. kr.   

• Samlet ansøgt beløb:  70,6 mio. kr.  

• Samlet støtteramme: 26,7 mio. kr. 

 

• Støtten medfører yderligere private investeringer for i alt 
112,5 mio. kr.  
 

• Overskudsvarme: 8 

• Grundvand: 5 

• Røggas: 3 

• Spildevand:2 

• Luft: 2 

• Søvand: 1 

• Havvand: 1 

 



Sagsbehandling af ansøgninger 

• Processen 
• Modtage ansøgninger 

• Screene for indhold 

• Sende spørgsmål om yderligere oplysninger 

• Kontrollere modtagne svar – evt. behov for rettelser 

• Enkelte ansøgninger frafaldes/sorteres fra på baggrund af modtaget materiale 

• Vurdering af ansøgninger 

• Udmelding af tilsagn og afslag 

• Journalisering og godkendelser 

• Regnskabssystemer og rigsrevision 

 

 

 



Projekter der har fået tilsagn 

• Tilsagn er givet til følgende projekter 
• Broager Fjernvarmeselskab: 22,6 pct., 6.000.000 kr. og grundvand som varmekilde 

• Rødkærsbro Fjernvarmeværk: 21,0 pct., 2.400.000 kr. og spildevand fra industri som 

varmekilde 

• FFV Energi & Miljø A/S: 22,9 pct., 6.000.000 kr. og havvand som varmekilde 

• Dronninglund Fjernvarme: 22,6 pct., 4.500.000 kr. og grundvand som varmekilde 

• Farstrup – Kølby Kraftvarmeværk: 16,5 pct., 1.200.000 kr. og grundvand som varmekilde 

• Hvam - Gl. Hvam Kraftvarmeværk: 13,4 pct., 615.000 kr. og overskudsvarme som varmekilde 

• Claus Sørensen A/S: 25,0 pct., 203.600 kr. og overskudsvarme som varmekilde 

• Svendborg Kraftvarme: 25,0 pct., 3.625.000 kr. og røggas som varmekilde 

• Sig Varmeværk: 30,0 pct., 1.233.600 kr. og luft som varmekilde 

• Ulstrup Kraftvarmeværk: 13,3 pct., 825.000 kr. og luft som varmekilde 

 
 



Fremtiden for støttede projekter 

• Tidsplan 
• Projekterne forventes alle at være idriftsat i løbet af 2016 

• Løbende kontakt med Energistyrelsen angående tidsplan og eventuelle ændringer 

• Slutrapport og evaluering 
• Struktur for slutrapport skal udarbejdes 

• Energistyrelsen samler op på erfaringer fra projekterne, når alle er sat i drift 

 



Spørgsmål/kommentarer? 


