Varmeplan Danmark
- en håndsrækning til
kommunerne
Siden 1980 er CO2-udslippet fra opvarmning reduceret til 40 % - ikke mindst
takket være kommunernes
indsats med varmeplanlægning. Varmeplan Danmarks analyser viser, hvordan vi yderligere kan halvere CO2-udslippet inden år
2020 og blive næsten CO2neutrale inden for opvarmning inden 2030. Det er en
håndsrækning til kommunerne, som igen vil få en
central rolle i arbejdet.

hemmeligheder. De fleste kender
de enkelte teknologier, men ikke
de organisatoriske aspekter og de
tekniske helhedsløsninger.
Varmeplan Danmark er den
første redegørelse, som viser, hvordan opvarmningssektoren i Danmark i 30 år har bidraget ekstraordinært til at reducere vores CO2emission. Samtidig viser planen, at
det med kendt teknologi er muligt
at halvere CO2-udslippet fra
opvarmningen endnu en gang
inden 2020 og blive næsten CO2
neutral inden 2030.
Den organisatoriske del af hemmeligheden bag den store succes
fjernvarme, affald og naturgas.
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store gasfyrede centraler og små
gasmotorer til fjernvarme.
I den revitaliserede varmeplanlægning bliver det en udfordring at
fremme en optimal udvikling, hvor
mere fjernvarme indgår i samspil
med energirenovering af bygninger
og opsamling af alle former for
overskudsvarme.

Energirenovering af
bygninger
Der er behov for at fokusere på de
mest effektive CO2-besparelser i
den eksisterende bygningsmasse,
da det store potentiale ligger her og
ikke i nybyggeriet. Der fokuseres
ofte på varmebesparelser, men
derved kan man overse mere
oplagte CO2-besparelser.
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Når der skal investeres i at ener-

Denne bestemmelse er i strid

Der er kommuner, som i tillid til

Et konkret eksempel er en ny

seret fjernvarme.

strøm.
Der er også kommuner, eksempelvis Solrød, som har valgt at differentiere bestemmelsen i BR, således at bygherren kan vælge, om
han vil reducere CO2-udslippet ved
at tilslutte bygningen til fjernvarme
eller ved at investere i ekstra foranstaltninger på matriklen.
Varmeplan Danmark kan findes på
www.danskfjernvarme.dk
Yderlige informationer:
ad@ramboll.dk eller
lund@plan.aau.dk

